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ANEXO 1- TERMO DE REnRÉNCIA  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 
DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 8.666 DE 21/06/93 ALTERADA 
PELA LEI N.° 8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM 
VIGOR, LEI 123/2006, LEI 14712014 E SUAS ALTERAÇÕES,  DECRETO MUNICIPAL N° 012 DE 
03.01.11 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 058 DE 30.12.15, DECRETO 
MUNICIPAL N° 070 DE 31.12.14, LEI 12.846/2013, DECRETO MUNICIPAL 021 DE 01.06.2018, 
DECRETO MUNICIPAL 048 DE 28.12.2018. 

1. DO OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
contratações de empresa especializada, tendo como finalidade promover a implantação e operação de 

eN sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de 
estabelecimentos credenciados para a manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de 
peças e acessórios, serviços de mecânica geral, fUnilaria, pintura, eletricidade, ar condicionado, trocas de 
óleo e filtros, alinhamento de direção, balanceamento, reparos dos pneus, lavagem e aspiração geral dos 
veículos, revisão geral, e outros serviços para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de 
Horizonte/CE. 
1.1. ÕRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria de Educação; Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de 
Saúde; Secretaria de Assistência Social e Trabalho; Fundo Municipal de Assistência Social; Secretaria de 
Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte; Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e 
Agropecuária; Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude. 
1.2. ORGÃO GERENCLADOR: Secretaria de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária. 

2. DA JUSTIFICATIVA: Primando-se pela otimização da qualidade no trato com o bem público, com 
estreita observância de critérios e mecanismos geradores de maior eficiência, celeridade e economicidade, é 
possível almejar o alcance das seguintes vantagens: 
2.1. Controle, precisão das informações e redução do tempo de compilação e análise de dados; 
2.2. Reduzir os custos e aprimorar a qualidade dos serviços que envolvem a manutenção e funcionalidade 
da frota de veículos; 
2.3. Alcançar condições ideais para desenvolver uma regular manutenção preventiva e conetiva das 
viaturas, através de um controle mais eficiente desses serviços; 
2.4. Agilidade e dinamismo na prestação dos serviços de transporte; 
2.5. For se tratar de serviços que sua interrupção ou descontinuidade afeta diretamente a atividade fim da 
Prefeitura Municipal de Horizonte, no que concerne ao deslocamento de alunos da rede pública de ensino, 
deslocamento de pacientes, de profissionais da área de saúde e demais servidores no desempenho de suas 
funções, torna-se evidente a necessidade de uma contratação de natureza continuada nos termos do inciso 
[Ido artigo 57 da Lei 8.666/93. 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
3.1. Para fins deste processo de licitação, o preço registrado será equivalente à menor taxa de 
administração; 
3.2. O valor estimado em percentual da taxa de administração, foi calculado tendo-se como base o preço 
médio apurado através das pesquisas de preços praticados no mercado, realizadas pelo Departamento de 
Compras deste município, constante nos autos do processo administrativo; 
3.3. O valor global estimado disponibilizado pela administração para a contratação do objeto desta licitação 
é de R$ 2.320.000,00 (dois milhões trezentos e vinte mil reais), distribuídos nas sete unidades gestoras, 
ordenadoras da despesa, a seguir: 
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umuaac ucstora reças erviços 	1 orai uniaaae uesrora 
Secretaria de Educação 00  RI 4 50.000, 	1 	RS 400.000,00 	RI 850.000,00 
Fundo 	Municipal 	de 
Saúde/Secretaria 	de RI 200.000,00 	1 	RI 150.000,00 	RS 350.000,00 
Saúde  
Secretaria de Assistência R$ 30.000,00 RI 20.000,00 	RI 50.000,00 Social e Trabalho 
Fundo 	Municipal 	de R$ 40.000,00 	1 	RI 40.000,00 	RI 80.000,00 Assistência Social  
Secretaria de Segurança, 
Cidadania, 	Trânsito 	e RI 180.000,00 RI 100.000,00 	RI 280.000,00 
Transporte  
Secretaria 	de 
Infraestrutura, 
Urbanismo, 	Meio RI 350.000,00 RI 300.000,00 RI 650.000,00 
Ambiente 	e 
Agropecuária  
Secretaria 	de 	Cultura, 
Esporte, 	Lazer 	e RI 30.000,00 RI 30.000,00 RI 60.000,00 
Juventude  

Total Geral 1 	RI 2.320.000,00 	1 
3.4. A emissão de todos os cartões (solicitação inicial e reposições), o fornecimento, a instalação e 
reposição de equipamentos, a transmissão e processamento dos dados referentes à utilização dos serviços 
serão fornecidos sem ônus para a Administração. 
3.5. Para fins deste processo de licitação o termo "veículo" refere-se a veículos e/ou máquinas. 
3.6. Os serviços contemplados por este processo de licitação englobam: manutenção preventiva e conetiva, 
incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica geral, ftinilaria, pintura, eletricidade, 
ar condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção, balanceamento, reparos dos pneus, 
lavagem e aspiração geral dos veículos, revisão geral, e outros serviços não especificados que se façam 
necessários para manutenção preventiva e conetiva. 
3.7. Os valores estimados disponibilizados pela administração para a contratação deste objeto foram 
calculados tendo-se como base os valores utilizados pela administração municipal nos exercícios anteriores. 
3,8. O sistema informatizado via internet e a tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético para a 
gestão da frota de veículos, objeto da licitação, deverá possuir as especificações técnicas em conformidade 
com as disposições constantes deste Termo de Referência. 

4. DOS CARTÕES PARA A FROTA DE VEÍCULOS: 
4.1. Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo do veículo nele identificado, não sendo permitido 
qualquer outra despesa em veículo diverso daquele, sendo responsabilidade da Contratada a apresentação 
de solução que iniba ou identifique, com agilidade e segurança, as eventuais utilizações não autorizadas. 
4.1.1. Caso a Contratante altere a relação de veículos utilizados, o gestor do contrato encaminhará à 
Contratada uma relação contendo a especificação de cada veículo e o período em que deverão permanecer 
cadastrados no sistema. 
4.2. O cartão destinado ao veículo permanecerá como propriedade exclusiva da Contratada, devendo ser 
devolvido pela Contratante, em caso de rescisão do contrato. 
4.3. Somente serão realizadas operações que não ultrapassem o limite de crédito de cada veículo. 
4.4. Na hipótese do crédito tomar-se insuficiente por motivos alheios à gestão (ocorrências operacionais 
não programadas, tarefas extras, entre outras), apenas o responsável pela gestão dos veículos, e 
devidamente autorizado pela Contratante, poderá realizar um crédito adicional, somente para o período 
necessário. 
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4.5. Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, ou outro sistema de gestão, de forma que 
impeça a manutenção de outros veículos que não sejam autorizados pela Contratante, permitindo o 
controle sobre todas as, manutenções, veículos e condutores; 
4.6. Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela Contratante. 
4.7. O sistema deverá efetuar eletronicamente o registro e o tratamento das informações de consumo e 
manutenção de serviços estabelecidos no objeto deste Termo de Referência, através do uso de 
equipamentos especializados de feitura e gravação instalados na rede credenciada; 
4.8. O sistema deverá permitir que não ocorra a interrupção do serviço e garantir todos os controles 
previstos, caso haja terminais leitores de cartões com defeito, ou por qualquer outro motivo, ficando todos 
os dados da transação registrados no sistema; 
4.9. O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após a digitação de uma senha válida do 
usuário; 
4.10. Caso haja perda ou extravio, o bloqueio do uso do cartão deverá ser imediato, via internet ou pela 
central de atendimento telefônico; 

n 	4.11. Deverá ser possível a troca periódica ou a validação de senha pessoal; 
4.12. O cancelamento do cartão somente poderá ser feito pela unidade responsável pelo gerenciamento dos 
serviços da Contratante; 
4.13. O uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou bloqueado, se constatado, será considerado 
falha do sistema e as despesas efetivas serão suportadas pela Contratada; 
4.14. A Contratada não será responsável por nenhum reembolso de valor decorrente do uso de cartão 
perdido, fintado ou roubado que não for bloqueado pela Contratante; 
4.15. A Contratada deverá disponibilizar cartões eletrônicos individuais para identificação dos veículos e 
realização das manutenções na rede credenciada, sem nenhum ônus à Contratante; 
4.16. Os cartões eletrônicos deverão ser substituídos pela Contratada, individualmente, sem ônus adicional 
à Contratante, quando ocorrer o desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de substituição do 
cartão eletrônico. 
4.17. O sistema deverá imprimir relatório com as informações abaixo, sem custo adicional para a 
Contratante, as quais são indispensáveis à manutenção da segurança e controle do sistema: 
4.17.1. O saldo remanescente do cartão destinado ao veiculo; 
4.17.2. O nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação de compra e execução do 
serviço; 
4.17.3. A data e hora da transação e a quantidade do produto comprado e do serviço executado; 
4.17.4. Tipo do produto comprado e do serviço executado; 
4.17.5. Valor unitário e total da operação e código de identificação do motorista. 
4.18. A Contratante não se responsabilizará pelo pagamento de qualquer item realizado sem autorização 
expressa da Contratada; 
4.18.1. Neste caso, caberá ao estabelecimento o ônus da venda indevida. 
4.19. É de responsabilidade da Contratante garantir que as informações digitadas no momento da transação 
na rede de postos varejistas credenciados sejam verídicas. 
4.19.1. Caso haja enganos ou distorções, a Contratada deverá disponibilizar relatórios que possibilitam a 
identificação das anomalias, em tempo hábil de correção. 
4.20. Para utilização do cartão do veículo o motorista deverá apresentá-lo ao estabelecimento credenciado 
onde será efetuada a identificação da placa do veículo, a consistência da mercadoria autorizada para 
compra, e do serviço autorizado para execução, que foram definidos individualmente para cada veículo da 
frota da Contratante, valor da compra, e valor do serviço, quantidade e tipo do produto comprado e do 
serviço executado. 
4.21. Finalizada a operação, o motorista digitará a senha exclusiva do sistema para autorizar a transação, 
recebendo um termo impresso pelo equipamento da Contratada instalado no estabelecimento credenciado, 
denominado comprovante de transação, contendo todas as informações referentes à compra de produto 
realizada e do serviço realizado no referido estabelecimento, o qual constituir-se-á em título extrajudicial. 
4.21.1. O portador deverá encaminhar o referido termo impresso às respectivas áreas definidas pela 
estrutura de gestão da Contratante que serão amplamente divulgadas. 
4.22. A Contratada deverá cadastrar senha individual para cada motorista relacionado pela Contratante. 
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4.23. Em caso de danos involuntários no cartão do veiculo ou em equipamentos da CONTRATADA. 
instalados em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou em situações de força maior (falta de energia 
elétrica, etc.), obriga-se a Contratada a disponibilizar procedimento de compra contingencial, através de 
serviço de atendimento ao cliente disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, que 
consiste na obtenção, por telefone, por parte do posto varejista, do número da autorização de compra a ser 
transcrito para um formulário especifico da Contratada, que garanta a manutenção das informações 
necessárias ao controle e gestão da frota da Contratante, visando não prejudicar a continuidade das 
atividades operacionais de sua frota. 
4.24. No caso de impossibilidade de acesso à rede da Contratada, pelos estabelecimentos credenciados ou 
pela Contratante, a Contratada deverá disponibilizar o procedimento por meio de serviço de atendimento 
ao cliente, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma a garantir a 
operação com segurança dos dados imprescindíveis para a Contratante. 

S. DA METODOLOGIA: 

n 	5.1. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais deverá ocorrer por 
meio de rede de oficinas multimarcas, centros automotivos e concessionárias, em caráter continuo e 
ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças, acessórios e componentes, abrangendo todas as áreas e 
especialidades afetas à integridade dos veículos e relativos a manutenção preventiva e corretiva, análise, 
avaliação, e diagnose, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, 
complementação e conservação: 
5.2. Manutenção Preventiva - compreende todos os serviços executáveis em oficinas multimarcas, centros 
automotivos, concessionárias, obedecendo-se as recomendações do fabricante do veículo. 

- São exemplo de manutenção preventiva: 
• troca de pneus, protetores e câmaras; alinhamento e balanceamento de rodas; 
• troca de óleo do motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, liquido de arrefecimento, filtro de 

óleo, de ar e de ar condicionado; 
• lubrificação de veículos; 
• lavagem simples e completa, inclusive do motor; 
• lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; 
• reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador; 
• substituição de itens do motor; limpeza de motor e de bicos injetores; 

S 	
• regulagem de bombas e bicos injetores; 
• troca de lonas e pastilhas de freio, mangueiras; 
• outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos. 

5.3. Manutenção Conetiva e Pesada - compreendem todos os serviços executáveis em oficinas 
multimarcas, centros automotivos, concessionárias, que venham a ocorrer fora dos estabelecimentos para a 
manutenção preventiva, para correção de defeitos aleatórios resultantes do desgaste e ou deficiências de 
operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veiculo, além de preservar a 
segurança de pessoas e materiais. 

- São exemplos de manutenção conetiva: 
• serviços de retifica de motor; 
• montagem e desmontagem de jogo de embreagem; 
• serviços de instalação elétrica; 
• serviços do sistema de injeção eletrônica; 
• capotaria; 
• tapeçaria; 
• funilaria e pintura; 
• serviços no sistema de arrefecimento; 
• serviços no sistema de ar condicionado; 
• reboque de veículos; 
• entre outros da espécie. 

_______________________ 	— 
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5.4. Rede de credenciados especializados em transporte em suspenso, por guinchamento, para remoções e 
socorro mecânico. 
5.5. Fornecimento de peças através de uma rede de distribuição, cobrindo no mínimo as seguintes cidades 
do Estado do Ceará: Horizonte, Pacajus e Fortaleza. 
5.5.1. Nada obsta em atender nas demais cidades do Brasil. 

6. DO CRONOGRAMA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS: 
6.1. Descrição dos Serviços: Implantação e operação de sistema informatizado de administração e 
gerenciamento das despesas da Frota de Veículos Oficiais, com serviços de manutenção, incluindo o 
fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e 
especialidades automotivas afetas à integridade dos veículos e relativos a manutenção preventiva e 
conetiva, análise, avaliação e diagnose, desmontagem, montagem, retificação reparação, correção, 
restauração, reposição conservação, e transporte em suspenso por guinchamento para remoções e socorro 
mecânico. 
6.2. O fornecimento de materiais automotivos independe da execução de serviços de manutenção e vice-
versa, podendo haver solicitações que requeiram, concomitantemente, execução de serviços e fornecimento 
de materiais; 
6.3. O sistema informatizado deverá ser instalado e disponibilizado para acesso e lançamentos na sede das 
Unidades Gestoras, ordenadoras da despesa. 
6.4. DA FROTA DE vElcuLos: O quantitativo atual de veículos oficiais pertencentes à frota do 
município encontra-se na tabela abaixo, podendo sofrer alterações por aquisições ou alienações no decorrer 
do período de vigência do contrato de execução dos serviços: 
a) RELAÇÃO  DE VEICLILOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO: 

PLACA 	 ANO cHAssi 1 	 CARACTERÍSTICAS 

VEICULOS LEVES MOVIDOS Á GASOLINA/FLEX 

NUU 0015 	 2010 980XL80P0AC240356 UM / MONTANA 

IIWX 3986 	 2005 9822315852007670 FIAT POBLO CARGO 

NQR 9848 	 2009 9C2K004209R034623 HONDA/NXR 150 BROS ES 

VEÍCULOS PESADOS MOVIDOS À DIESEL 

HYS 8457 2008 93P34203P9CO27456 MARCOPOLOVOLARE - 2066 

HYS 8477 2008 93PB36D2M9CO27506 MARCOPOLOVOLÁRE . 2066 

HYS 8777 2008 93P84203P9CO26126 MARCOPOLOVOLARE - 2066 

NRA 9731 2009 93Z16880198411198 IVECO -2066 

NRD 1642 2009 98WR882W09R923500 ONIBUS VW - 2066 

SE! 7641 2009 93P542G3P9CO30256 MARcopoLovoLAlu! V8L 

NRE 8741 	 2009 93P84203P9CO30297 MARCOPOLOVOLARE- 101* 

ORN 2859 	 2012 9532282W6DR307678 VW 15.190 200 ESCOLAR 

HYS 8497 2008 93P84203P9CO27457 MARC0POWv0LARE - 2071 

HYC 7932 2007 93PB38D2U7CO20777 MARc0P0LOv0LARE . 2071 

HYS 8437 2008 93PB42G3P9CO2748I MARc0P0L0voLARE .2071 

NRB 5291 	-ft 2009 9532882W7AR004850 	J ONIBUs VW 15.190 -2071 

NRE 6671 	 2009 93P84203P9CO30261 	 MARCOPOLOVOLARE .2071 

OCO 2599 	 2011 9532882W6CR2 17467 	
( 	

ONIBLJS VW 15 190 200 

OCT 0740 	 2011 9532882W3CR216180 	 ONIBuS vw 15.190 EOD ES ORE 

0RN3639 2012 • 9532E82WXDR306727 	 ÕNIBlJsvw 15.I9OEODESORE 

[ 	
OCT 0860 2011 9532882W3CR217346 	- I 	ONIBUS vw I.I90 EOD ESCOLAR 
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PLACA- E ANO CHASSI C'ICAS 

PMV 8089 2014 9BM384069P8978248 ONIBUS M. BENZO? 1519 R.ORE 

l'MV 7749 2014 9BM3840691'B977927 ONIBUS M. BENZO? 1519 R.ORE 

PMV 6949 2014 9BM384069FB978186 ONIBUS M. BENZ O? 1319 R.ORE 

HU? 0233 	 1980 34405811513911 ONIBUS M. BENZ (BRINQIkDOTECA) 

05k 6381 2012 93PB54M10DC043129 VOLAREV8 

PMU 4600 2014 9532E82W6ER440233 VOLARE V8 

b) RELAÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS 
DE SAÚDE/ SECRETARIA DE SAÚDE: 

A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL 

PLACA ANO CHASSI 	 CARACTERIS11CAS 

VEICULOS LEVES MOVIDOS Á GASOLINA/FLEX 

PNF3906 2015 9BD223I5SF2040567 PIAT DOBLO AMBÇL.&NCIÂ . HMVRS 

PNF4066 2015 9BD223I36F2039354 FIAT DOBLO AMBULÂNCIA . ÍIMVRS 

PMOI9I7 2014 9BD223156E2038790 FIAT DOBLO TECPORM CLASS- HMVRS 

P034570 2016 93D26512M09065663 FIAT FIORINO AMBULÁNCIA. IIMVRS 

ORR2O4S 2013 98F2P55P9E806332 FORD / FIEflA 1.6 FLEX - VIGILÂNCIA 

PNZ2156 2016 9B0KR480000267756 OND( 1.0 TLS COOD. P5? 

PNZ1796 2016 980KR48000G216586 ONIX l.OPS? 

PNZ2046 2016 9BGKR4S00002I7I6I ONIX 1.0 P5? 

PNZ2486 2016 9B0KR48000238126 ONIX 1.0PSF 

I'MT6790 2014 9BGCA8OXOFBI 11782 MONTANA ABI - HMVRS 

0CM 1720 2011 93Y8SR7U11C3175 116 RENAULT / SANDEIRO £XP - P5? 

PMM2I20 2014 9BWKB45U3PP090496 VW/ SAVEIRO ABI -P5? 

PMK2649 2014 98W1CB45U3PP060559 - 	 VW / SAVEIRO EC?ORMA MB1- P5? 

ORUO200 2014 9BWKB45U9FP0070I0 - 	 VWCAMINHONETEA1vIBUILÀJ4CIA - PSF 

0556376 2013 9BWK545L'4EP123052 VWCAMINHONETE AMBULÃNCIA- 

OSPOIÔ4 2013 99WK805UOE042526 VW SAVEIRO AMBULANCIA - P5? 

PMP8169 2014 98RK298T2F0049684 TOYOTA / ETIOSHB XS 1.5 Mil- P5? 

PMP8769 2014 98RK29812F0049444 TOYOTA / £1105 HB XS 1.3 Mil- P5? 

P0P3347 2018 98RDBI2B9JAOOSIS4 C1-IERY/NECQQCAPS 

P0P3907 2018 98RDB12B93A005144 CHERY/NEU QQCAPS 

PNMO45I 2016 98D2 6512M09066799 ?IAT/PIORINO 

P033767 2017 9B0CA203038108486 MOTANA/CHEVROLET 

VEÍCULOS LEVES MOVIDOS À DIESEL 

0HY3458 2012 93W245034D209765$ FIAT DUKATO Cli CARGOS HMVRS 

DQJO63 1 2003 9BflF2S1. 158022646 FORD F250 XLT AMBULkI4CIA. HMVRS 

HUS6667 1995 9BR330040S1007461 TOYOTA/BANDEIRANTE - NUEND 

P017239 2018/2019 8AC906631KE163729 IIM.8ENZSPTR TECFORM EM(SPRINTER) 

pMY47$3 201812019 8AC90663IKE165790 I/M.BENZSPTR. TECPORM £M(SPRINTER) 

MOTOCICLETAS MOVIDAS À GASOLINA 

PMH0986 	 2014 9C23C41601?R101631 HONDA CO 125 PAN ESD-NUEND 

COM issÂo PERMANENTE DE PREGAO 

	t 
M. Presidente Castelo Branco, a' 5100 -  Centro- CEP: 62.880-00 Horizonte- CE 
Fone: (SS) 3336.1434 
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PLACA 	j 	ANO 	 CHASSI 	 CARACTERJSTICAS 	- 

PMH0996 2014 9C2Jc4I60FRI0I66I HONDA CO 125 PAN ESD - NUEND 

PMHI0I6 2014 9C21C4160FR102577 HONDA CO 12$ FAN ESD . NUEND 

11UZ0687 2000 9C23C30I0YR143707 RONDA CO 125 TITAN KS. NUEND 

PMH0976 2015 9C2KDO800PROISOI9 HONDA NXRI60 BROS ESD- NUEND 

HYSI34I 2006 9412XCCK67M013000 MOTO SUNDOWN/MÃX 125-NUEND 

c) RELAÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO: 

PLACA 	 ANO 	1 	 CHASSI 	 CARACTERISTICAS 

VEÍCULO LEVE MOVIDO À GASOLINA/FLEX 

01K 6320 	 2014 	 955P0118I3958 	 FORD FIESTA 1.6 

d) RELAÇÃO DE vEtCuLos OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL 
flE ASSISTÊNCIA SflClAL 

PLACA 	 ANO CHASSI CARACTERÍSTICAS 

VEÍCULO LEVE MOVIDO À DIESEL 

ORS 4547 2013 8AFAR23N2J202099 FOR]) RANGER XI. CD4 221! 

VEÍCULO PESADO MOVIDO À DIESEI.. 

PMO 3640 201$ 932L50001F8465730 MICRÕNIBUS IVECO 

e) RELAÇÃO  DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE 
SEGURANÇA. CIDADANIA. TRÂNSITO E TRANSPORTE: 

PLACA 
- ( 	

ANO CHASSI CARACTERISTICAS 

VEÍCULOS LEVES MOVIDOS À GASOLINA/FLEX 

ORR-2I28 2014 9BP155P8E8099643 FIESTA DEMVTRAN 

PNE-82$6 2015116 98RX29BT200067409 ETIOS. DKMI4RAN 

ORS-4517 2013 93FZ55P6ES08575b FIESTA- GUARDA MUNICIPAL 

VEÍCULOS LEVES MOVIDOS À DIESEL 

OR54527 2013 SAFAR13N9EJ202O97 RANGER- DEMCTRAN 

NVA4384 2010 1/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 TOYOTA - DEMUTRAN 

OK? 9297  1/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 TOYOTA - GUARDA MUNICIPAL 

VEÍCULOS PESADOS MOVIDOS À DIESEL 

0IM4705 2012 9A9MSIOPCCCDT9274 REBOQUE. DEMUTRAN 

PMH-8631 2015 93ZA90D00F8563623 CAMINIIÃO- I)EMUTRAN 
MOTOCICLETAS MOVIDAS À GASOLINA/FLEX 

OSF-3746 2013114 9C2KDOS4OEROER0I5409 I3ROS- DHMIJTRAN 

OSF-3706 2013114 9C2KDO540EROEROI5 172 
BROS• DEMU'rRAN 

OSF-3676 2013/14 9C2KD0$40EROEROI$146 
BROS-DEMUTRAN 

OSP-3696 2013114 9C2KDO$4OEROER0I5I68 
BROS DEMUTRAN 

OSF-3626 2013114 1 	9C2KDO540EROEROI54I3 
aROS. DEMUTRAN 

OSF-3606 1 	2013114 f 	9C2KDO54OEROEROI5I50 
BROS - DEMUrRAN 

fi RELAÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA: 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n  SISO- Centro- CEP: 62.880-00 Horizonte-CE 
Fone: (85) 3336.143.4 
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PLACA 	 ANO CHASSI CARÀaERJ5TIcAS 

VEÍCULOS LEVES MOVIDOS À GASOLINA/FLEX 

0RS5027 	 2014 93FZF55P3E8075234 PORD / RESTA 1.6 FLEX 

ORR2 138 	 2014 9BFZF55P9E3099473 FORD/ FIESTA 1.6 ELEX 

PNE8246 2015 9BRK29BTXCO067402 TOYOTA/ ETIOSHBXS 1.3 

HXE52I2 2006 980548S2101 12254 FIAT / UNO MILLE PIRE  

VEICULO S E MÁQUINAS PESADAS MOVIDOS A DIESEL 

ORY9258 2013 953658267ER418713 VW / CAÇAMBA/26280 

VE40I8 2010 98M694000A8732663 M. BENZ L 1318- CAMINHAO 

NVE4I IS 2010 915M695304A11721601 M. BENZ L 1620 - CAMINHÃO/CAÇAMBA 

CASE 580 2010 NAAH24894 M0T36236308 RETROESCAVADEIRA 

SCB 514 2013 9B9214T84DI3DT4852 RETROESCAVADEIRA 

NEWRI30 	 20*3 HBDJWI3O1EAEO62O6 PÁ CARREGADEIRA 

CASE 845 2010 NAAS07349 MOTONIVELADORA 

CASE62ID 2014 HBZN62IDHDAII0469I PÁ CARREGADEIRA 

CAT 120 2013 CATOI2OKCJAPO3S97 MOTONIVELADORA 

CASE MINIII7S 2014 JAPSRI7SHI)M465860 MINI•CARREOADEIRA 

CASE MINII275 2014 JAP5R175JDM465852 MINI-CARREGADEIRA 

ORY 9488 20*3 9BM69338808944472 Caminh*o Pipa Merccda Benz acra 2729 

MOTOCICLETA MOVIDA A GASOLINA/YLEX 

HX12716 	 2006 9C23C30706R920534 1 	RONDA CO 125 PAR 

g) RELAÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE 

L PLACA 	 ANO 	 CHASSI 	 1 	CARACTERISTICAS 

VEICULO PESADO MOVIDO A DIESEL 

2018 	 93P344M323CO39407 	 Micro ónibus Marccpoléi/VoIucV8L 

7. DAS OBRiGACÕES DA CONTRATADA: 
7.1. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores de peças e 
transporte de suspensão por guinchamento para remoções e socorro mecânico, sempre que houver interesse 
da Prefeitura Municipal de Horizonte; e, que obedeçam aos critérios de preferências estipulados na lei 
8.666/93, na lei 123/2006 alterada pela 147/2014. bem como pelo Decreto Municipal N°035/2017; 
7.2. Garantir que não seja executada qualquer manutenção em veículos que não estejam cadastrados na 
frota da Contratante; 
7.3. Permitir que se faça cotação de preços, de forma automatizada, através do sistema, em pelo menos 3 
(três) empresas credenciadas para se determinar o menor preço, garantido assim a economicidade na 
aquisição de peças e execução de serviços. 
7.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 
7.5. Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de distribuição de peças 
credenciados forneçam peças, acessórios, componentes e outros materiais de uso automotivo solicitados, 
sejam eles distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veículos, ou pelo comércio e 
indústria automotivos e afins, definidas pelas seguintes características e procedências: 
7.5.1. Originais, genuínos, produzidos e ou embalados e com controle de qualidade do fabricante ou 
montadora do veículo e constante de seu catálogo, ou; 
7.5.2. Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos padrões e níveis 
de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo; 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
A,. PrSdei*e Cando Brinco. no 5 100 - Centro - CEP: 62.81040 Hodzo.w- CE 
Fone: (85)3336.1434 
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7.6. Fornecer sistema de gcrenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade com os 
sistemas operacionais da Contratante, para permitir a importação de dados. 
7.6.1. Fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e consolidação de 
dados, em língua portuguesa, para a Prefeitura Municipal de Horizonte; 
7.7. Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veiculo, ou outro sistema de gestão, de forma que 
impeça a manutenção de outros veículos que não sejam autorizados pela Contratante, permitindo o 
controle sobre todas as, manutenções, veículos e condutores; 
7.8. Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela Contratante. 
7.8.1. O sistema deverá efetuar eletronicamente o registro e o tratamento das informações de consumo e 
manutenção de serviços estabelecidos no objeto licitado, através do uso de equipamentos especializados de 
leitura e gravação instalados na rede credenciada; 
7.8.2. O sistema deverá permitir que não ocorra a interrupção do serviço e garantir todos os controles 
previstos, caso haja terminais leitores de cartões com defeito, ou por qualquer outro motivo, ficando todos 
os dados da transação registrados no sistema; 
7.8.3. O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após a digitação de uma senha válida 
do usuário; 
7.8.4. Caso haja perda ou extravio, o bloqueio do uso do cartão deverá ser imediato, via internet ou pela 
central de atendimento telefónico; 
7.8.5. Deverá ser possível a troca periódica ou a validação de senha pessoal; 
7.8.6. O cancelamento do cartão somente poderá ser feito pela unidade responsável pelo gerenciamento dos 
serviços da Contratante; 
7.8.7. O uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou bloqueado, se constatado, será considerado 
falha do sistema e as despesas efetivas serão suportadas pela Contratada; 
7.8.8. A Contratada não será responsável por nenhum reembolso de valor decorrente do uso de cartão 
perdido, furtado ou roubado que não fór bloqueado pela Contratante; 
7.8.9. A Contratada deverá disponibilizar cartões eletrônicos individuais para identificação dos veículos e 
realização das manutenções na rede credenciada, sem nenhum ônus à Contratante; 
7.8.10. Os cartões eletrônicos deverão ser substituídos pela Contratada, individualmente, sem ônus 
adicional à Contratante, quando ocorrer o desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de 
substituição do cartão eletrônico. 
7.9. Facultar ao servidor responsável pelo gerenciamento do sistema, pleno acesso às informações do 
sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, 
discriminados com os respectivos custos. 
7.10. Fornecer assistëncia técnica permanente para o sistema. 
7.11. Treinar e capacitar os servidores indicados pela Contratante a utilizar todos os recursos do sistema, 
assumindo os custos decorrentes. 
7.12. Proporcionar à Contratante, a cada 12 (doze) meses e ao término do contrato, todos os dados 
compilados, em meio eletrônico, relativo ao período contratado. 
7.13. Manter listagem eletrônica atualizada de rede de oficinas multimarcas, centros automotivos, 
concessionárias, distribuidores de peças, empresas especializadas em transporte por guinchamento, 
credenciado e integrado ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e 
exclusões. 
7.14. Designar um preposto perante a Contratante para prestar, de forma ininterrupta, todos os 
esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que por ventura surgirem durante a 
execução do contrato. Esse atendimento deverá ser feito de maneira continua, inclusive nos finais de 
semana, a fim de garantir o permanente funcionamento da frota da Contratante. 
7.15. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto da presente 
contratação, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos e de impressão 
dos cartões, encargos sociais e outros necessários, como também, qualquer prejuízo pessoal ou material 
causado ao patrimônio da Contratante, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes 
ou prepostos na execução dos serviços contratados. 
7.16. Responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais como: instalação dos 
equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, emissão de cartões, credenciamento da rede de 

CoMissÃo PERMANEWIt DE PREGÃO 
Av. Presidente cada Branco, C 5100- centro- CEP: 62.880.00 Hor'Isaáe- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de 
operação, despesas relacionadas a softwares e outras, todos cobertos pela taxa de administração. 
7.17. Implantar no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, o serviço de 
gerenciamento da manutenção preventiva e conetiva da frota de veículos da Contratante, envolvendo o 
fornecimento e operação de um sistema informatizado e de cartões eletrônicos para cada veículo, sem 
qualquer custo adicional para a Contratante, que habilitará os motoristas, condutores e gestores da frota 
para a aquisição de produtos e serviços junto a rede credenciada da Contratada. 
7.17.1. A implantação pela CONTRATADA compreende: 

a) Planejamento da implantação e validação pela Contratante; 
b) Cadastramento e registro dos veículos da frota da Contratante; 
c) Cadastramento de todos os usuários e gestores do sistema, com seus respectivos níveis de acesso; 
d) Cadastramento de todos os motoristas e condutores dos veículos da Contratante; 
e) Apresentação da Rede Credenciada de acordo com o estabelecido no item 5.1 do termo de 
referência; 
O Credenciamento de novas oficinas, autopeças e concessionárias, se a Contratante assim solicitar; 
g) Descredenciamento de oficinas, autopeças e concessionárias mediante solicitação da Contratante, 
desde que justificado; 
h) Implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos; 
i)Treinamento de usuários, gestores, motoristas e condutores; 
j) Treinamento da rede credenciada. 

7.18. Manter estrutura de consultoria permanente (on tine) durante a vigência contratual, inclusive 
mediante visitas programadas em todos os locais constantes da rede credenciada, caso necessário. Estas 
visitas deverão ser realizadas sempre que solicitada pela Contratante. O objetivo das visitas é o de subsidiar 
o uso do sistema e a performance dos indicadores de desempenho na gestão da frota. 
7.19. Ampliar e tomar acessível a rede credenciada, mediante solicitação da Contratante, sempre que 
houver condições para cal, no prazo máximo de 10 (dez) dias do recebimento do referido pedido. 
7.20. Pagar pontualmente, conforme contratos privados, à rede credenciada pelos serviços realizados e 
pelas peças fornecidas, ficando claro que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse 
pagamento, é de total responsabilidade da Contratada. 
7.21. Disponibilizar permanentemente para a Contratante, por meio de mídia eletrônica; todos os dados 
operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato, inclusive após ó seu término. 
7.22. Desenvolver, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível com o 
ambiente seguro, via WEB, tempo real, interligando os locais de atendimento com a Contratante. 
7.23. Treinar e capacitar os servidores indicados pela Contratante, habilitando- os a utilizar todos os 
recursos do sistema. 
7.24. Prover suporte técnico presencial ou por telefone e acesso remoto, sem custo para a Contratante. 
7.25. Manter nos endereços das empresas credenciada, para utilização durante o prazo da vigência 
contratual, equipamentos específicos e softwares necessários à prestação efetiva dos serviços, se for o caso, 
devendo apresentar listagem contendo sua identificação e numeração. 
7.25.1. O software de gerenciamento da frota deve efetuar operações do sistema de forma descentralizada 
por unidade, de acordo com as localidades definidas. Deverá ser disponibiizado, aos gestores da frota, um 
sistema que permita receber dados e emitir relatórios analíticos e financeiros de cada unidade gestora e de 
cada serviço listados no Termo de Referência. O sistema deve permitir ainda receber e emitir relatórios 
analíticos e financeiros consolidados de todas as localidades e de todos os serviços listados neste Termo. 
7.26. Fornecer software de gerenciamento integrado, que permita a emissão de relatórios gerenciais de 
controle da situação da frota, despesas de manutenção de cada um dos veículos da frota. 
7.27. Disponibilizar notas fiscais eletrônica com descrição detalhada de todos os serviços prestados para a 
Prefeitura Municipal de Horizonte. 
7.28. A Contratada é obrigada ainda a: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, parte integrante do 

contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 
b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se 

obriga a atender prontamente; 

cosussÃo PERMANENTE DE PREGÀ0 
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e) Arcar com as despesas de execução dos serviços nos locais determinados pela contratante, assumindo 
todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, 
tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentação do seu 
pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, 
seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc, e 
ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência de qualquer vínculo 
empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a Contratante; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser 
firmado; 

e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da Contratante; 

O Submeter-se às normas e condições baixadas pela Contratante, quanto ao comportamento, discrição e 
urbanidade na relação interpessoal; 

g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
prazos estabelecidos; 

h) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na execução, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da 
Lei n° 8.666/93. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no contrato. 
8.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive, permitir o livre 
acesso dos profissionais da Contratada às dependências da sede da Contratante, nos limites de sua atuação, 
para execução dos serviços. 
8.3. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do Contrato, através de Fiscal designado, cabendo a este 
registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, sugerindo o que for necessário à 
regularização das falhas, faltas ou impropriedades observadas e, quando necessário, solicitar â 
Administração, em tempo hábil, decisões e providências que ultrapassem sua competência. 
8.4. Notificar, por escrito, à Contratada sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazos para sua correção. 
8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados cm desacordo com as respectivas especificações. 
8.6. Orientar os portadores dos cartões do sistema destinados aos veículos, em vista da correta utilização 
dos mesmos, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada. 
8.7. Estabelecer, para cada veículo que credenciar, um limite de crédito, o qual não poderá ser ultrapassado 
sem autorização expressa. 
8.8. Requerer à Contratada a emissão de novo cartão, no caso de extravio ou danos ao cartão (do veículo), 
sem custos adicionais, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data do cadastramento no 
sistema informatizado da mesma. 
8.9. Informar imediatamente à CONTRATADA o furto, roubo, extravio, falsificação ou fraude do cartão 
destinado ao veículo. 
8.10. Devolver à CONTRATADA, devidamente firmado, o protocolo de entrega dos cartões dos veículos, 
sob pena de responder por quaisquer reclamações e/ou ações oriundas da utilização indevida dos mesmos. 
8.11. Retirar e/ou incrementar créditos em cada cartão destinado ao veículo. 
8.12. Fornecer, no prazo de lO (dez) dias, a partir da assinatura do contrato, e manter atualizado junto à 
Contratada, o cadastro completo dos veículos e motoristas autorizados, contendo todos os dados 
necessários ao seu registro, quais sejam: 

• Tipo da frota; 
• Placa; 
• Chassi; 
• Marca; 
• Tipo; 
• Lotação. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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8.13. Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, em dois níveis; o de 
administrador (com poderes de alteração de limites de crédito) e de usuário (apenas com acesso a 
relatórios), bem como responsabilizar-se pela troca das senhas dos mesmos em caso de demissão, férias ou 
mudança de lotação. 
8.14. Como a Contratada disponibiizará acesso ao Sistema de Gestão de Frotas em níveis de acessos 
compatíveis ao modelo definido pela Contratante, o mesmo se compromete a estabelecer o nível de 
permissão (consulta/administração) do acesso ao Sistema de Gestão de Frotas a cada unidade, podendo 
um ou mais usuários ter acesso completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas 
responsabilidades. 

9.1. A Prefeitura Municipal de Horizonte pagará mensalmente à Contratada o valor total dos itens 
consumidos e dos serviços efetivamente executados de manutenção dos veículos, na forma estabelecida no 

n 

	

	contrato, incluído nesse total o valor de peças de reposição utilizadas e demais itens indicados no Termo de 
Referência, e o valor correspondente à Taxa de Administração. 
9.2. A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal detalhando o valor total dos serviços e peças fornecidos 
no período; uma Fatura de Serviços do respectivo valor dos serviços de gerenciamento; relatórios com as 
informações detalhadas e relacionadas aos valores ali demonstrados, no período referido na Nota Fiscal. 
9.3. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal e/ou fatura, o documento será 
devolvido imediatamente para cancelamento e emissão de nova Nota Fiscal. A nota fiscal/fatura deverá 
indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária; 
9.4. Constitui pré-requisito para o pagamento a conferência das informações apresentadas na nota(s) 
fiscal(is) confrontadas com as disponibilizadas através dos relatórios e informações adicionais apresentadas 
pelos gestores setoriais e o atesto do Gestor Central com base nos dados apresentados, de acordo com o 
previsto no art. 73, inc. 1, letra "b", § 30 da Lei 8.666/93 e suas modificações. 
9.5. O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda corrente, através de Ordem Bancária e se dará no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente conferida(s) e 
atestada(s); 
9.6. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos fornecedores e/ou prestadores de serviços, 
pelo valor efetivamente consumido pela Contratante, ficando claro que a Contratante não responde 
solidária ou subsidiariamente por esse pagamento. 
9.7. O valor correspondente à Taxa de Administração será calculado aplicando-se o percentual fixo 
definido na licitação sobre o valor total dos produtos e serviços indicados na fatura. 
9.8. PAGAMENTO: O sistema de utilização dos cartões será o "pós-pago". O pagamento será feito 
segundo as autorizações de fornecimento/carregamento expedidas pela Administração, de conformidade 
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas da prova de 
regularidade fiscal e trabalhista (tributos federais, estaduais, municipais, FGTS e CNDT) do contratado, 
todas atualizadas, observadas as condições da proposta adjudicada. 
9.9. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta em até 30 (trinta) dias corridos posterior ao 
fechamento do período que será mensal e após o encaminhamento da documentação tratada no subitem 
anterior, observadas as disposições contratuais. 
9.10. Considera-se cumprida a obrigação de fornecimento no momento em que os cartões já estiverem 
carregados e disponíveis para uso. 
9.11. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis. 
9.12. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal 
situação e termo aditivo, ser' restabelecida a relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei N°. 
8.666/93, alterada e consolidada. 
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10. DAS DOTACÓES OJtCAMENTÁRIAS: 
10.1. As despesas decorrentes dos futuros contratos correrão à conta dos recursos respectivos, nas dotações 
orçamentárias dos órgãos solicitantes. 

11. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
li.!. A fiscalização do contrato é exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
11.2. As exigências da fiscalização da Contratante serão prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus 
para aquele, cabendo a esta executar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
11.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar em todo ou em parte a prestação dos serviços em 
desacordo com as exigências do Termo de Referência e do contrato de prestação de serviços a ser 
celebrado. 
11.4. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente designados 
pelas Secretarias Contratantes. De acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei W. 8.666193, doravante 
denominados GERENTE DE CONTRATO. 
11.4.1. O gerente de contrato ora nominado poderá ser alterado a qualquer momento, justificadamente, 
caso haja necessidade por parte da(s) contratante(s). 
11.4.2. A Fiscalização dos Contratos será exercida pelo(a) servidor(a): Giberlândio José Honório Alves-
Secretaria de Educação; Francisco Carlos da Silva - Fundo Municipal de Saúde; José Aécio Ferreira da 
Silva Junior - Secretaria de Assistência Social e Trabalho; José Aécio Ferreira da Silva Junior - Fundo 
Municipal de Assistência Social; Francisca Fleanilda Oliveira Rocha - Secretaria de Cidadania, Trânsito e 
Transporte; Renan da Silva Oliveira - Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e 
Agropecuária; Claudia Esteves da Silva - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude. 

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
12.1. Para que seja contratada, a detentora do registro de preços, deverá apresentar a seguinte 
documentação, no prazo máximo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, após assinatura da ARP: 

Rede de estabelecimentos credenciados que atenda de imediato nos município de Horizonte, Pacajus e 
Fortaleza, a contar da assinatura da ARP. 
• Folder e manual explicativo do sistema; 
• Manual de utilização dos softwarcs de gerenciamento e de consolidação de dados redigidos em português; 
• Relatórios fornecidos pelo sistema; 
• Descrição técnica dos procedimentos e utilização do sistema e das suas operações compreendendo a 
Administração e Gerenciamento da frota, bem como das diversas disposições de suporte oferecidas aos 
usuários e gestores para melhor aproveitamento operacional; 
12.2. A detentora do registro, deverá, ainda, apresentar um teste prático do sistema informatizado, em data 
a ser definida, como forma de comprovação de que o sistema informatizado possui as seguintes 
funcionalidades: 
• Uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha válida do 
usuário; 
• O bloqueio do uso do cartão do veículo/usuário deverá ser em tempo real, a partir da base operacional, 
mediante rotina/senha especifica; 
• Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 
• O cancelamento/alteração dos limites do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base 
operacional da Contratante no sistema via WEB; 
• Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua identificação validada 
através de senha, durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada. 
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13.1. A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário especifico, 
conforme o Anexo II do Edital, e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem a 
identificação do fornecedor, contendo a caracterização do produto proposto no campo discriminado, 
contemplando os itens, em conformidade com o termo de referência - Anexo 1 do Edital, a qual deverá 
conter: 

13.1.1. A modalidade e o número da licitação; 
13.1.2. Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte; 
13.1.3. Prazo de entrega e execução conforme os termos do edital; 
13.1.4. Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
13.1.5. Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no 

edital; 
13.1.6. Os valores unitários e totais de cada item cotado, valor total o lote, bem como o valor global 

da Cana Proposta por extenso; 
13.1.7. Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a 
execução do objeto desta licitação. 

13.1.8. Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitas de habilitação e que sua 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
13.2. O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas 
e lances. 

13.2.1. A Cana Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo II do 
Edital - Modelo de Carta Proposta. 

13.2.2. A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na forma 
do Anexo II do Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome 
do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexol.zip, e o tamanho & cada arquivo não poderá 
exceder a 5001(b. 
13.3. Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 

13.3.1. Os preços propostas deverão estar de acordo com o quantitativo do bem/serviço cotado. 
13.3.2. Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, não cabendo 
nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta; 

13.3.3. Os preços propostas serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei. 

13.3.4. Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, 
insertos no Termo de Referência, que serão considerados preços máximos para efeito de contratação, e 
somente serão disponibilizados após a conclusão da fase de lances. Não serão adjudicadas Cartas Propostas 
com valor superior aos preços unitários e totais estimados para a contratação. 

13.3.5. Na análise das Canas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Preço por Lote, 
expresso em reais. Assim, as Canas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Lote. 
13.4. Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 

13.4.1. A Carta Proposta deve contemplar o quantitativo do lote em sua totalidade conforme 
licitado. 
13.5. O prazo de validade da Cana Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da 
sessão de abertura desta licitação, conforme artigo 6 0  da Lei n°. 10.520/2002. Caso a licitante não informe 
em sua Carta Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido no Edital. 
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13.6. A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e 
seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, 
julgamento e formalização da ata de registro de preços e do contrato, bem como a aceitação e sujeição 
integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais n°10.520/02 e 8.666/93. 
13.7. Somente serão aceitas Canas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto 
aos seus anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem 
permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Pregoeira por meio do sistema. 
13.8. Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconformidade com o disposto neste item. 
13.9. Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial, depois de 
declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta Proposta final 
consolidada, em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, para o endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. 
Att. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 

13.9.1. A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a 

fl 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e 
assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 

a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a 
licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o 
julgamento da licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa fisica ou jurídica), aposição 
do carimbo (substituivel pelo papel timbrado) com o n °  do CNPJ ou CPF; 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura da Ata de Registro de Preços e do 
Contrato, constando o nome, CPF, RO, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, 
endereço completo, incluindo Cidade e UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do 
documento que dá poderes para assinar Ata de Registro de Preços e Contrato em nome da empresa. 
Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados poderão ser apresentados 
após o julgamento da licitação. 
13.9.2. A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem 

13.1, inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada lote ao novo valor proposto, atualizados em 
consonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação. 

13.9.3. A proposta final consolidada por lote não poderá conter valores unitários e totais superiores 
ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo 

n 

	

	o licitante readequar o valor do(s) item(ns) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o 
processo licitatório do qual o Edital é pane integrante. 
13.10.Será considerado vencedor, o licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE I  
apurado pelo menor percentual de Taxa de Administração, 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
14.1-OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, na forma dos 
artigos 27 a 31 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-Ao à presente licitação 
mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 14.3 a 14.7), os quais serão 
analisados pela Pregoeira quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade. 
14.2. Os documentos de Habilitação compreendidos nos itens 14.3 a 14.7 deste Termo de Referência 
deverão ser remetidos imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a solicitação da Pregoeira, 
por e-mail à Comissão Permanente de Pregão, com posterior encaminhamento do original ou cópia 
autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do 10  dia útil subsequente ao envio eletrônico. 

14.2.1- O e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: 
pregãohorizonte.ce.gov.br  

14.2.2- O endereço para entrega dos documentos em original ou cópia autenticada é: Av. Presidente 
Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. Au. Comissão Permanente de Pregão de 
Horizonte-Ce. 
14.3. RELATIVA À HABILITAÇÃO IURIDICA: 
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14.3.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 

14.3.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS 
ADITIVOS E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registado no registro 
público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso 
da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no 
registro da Junta onde tem sede a matriz. 

14.3.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registo no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 

14.3.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

14.3.5. Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa. 
14.4. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

14.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
14.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

14.4.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 

14.4.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante. 
14.4.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
144.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
14.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título Vil-A das Consolidações das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943. 
14.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 

14.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica; 

14.5.2. Capital social mínimo ou patrimônio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
arrematado, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

14.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
14.6.1. Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividades 
compatíveis com o objeto da licitação. 

14.6.1.1. Em se tratando de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir 
obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante; 

14.6.1.2. O atestado deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a pessoa jurídica 
declarante, com nome e cargo do signatário; 

14.6.1.3. Não será aceito atestado emitido pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se 
refiram a períodos de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se 
originado de contratação; 

14.6.1.4. Os licitantes deverão apresentar apenas atestado necessário e suficiente para comprovação 
do exigido; 

14.6.1.5. O atestado deverá conter as seguintes informações básicas: 
a) Nome do contatado e do contratante; 
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b) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos produtos/serviços; 
c) Declaração satisfatória na entrega do objeto. 

14.7. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
14.7.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/1011999, 

publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme modelo constante nos Anexos deste edital; 

14.7.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidónea para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e 
da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei N°. 8.666193), conforme modelo constante nos Anexos 
deste edital; 
14.8. No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA DE 
HORIZONTE, a documentação mencionada nos subitens 14.3 a 14.5 poderá ser substituída pela 
apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Horizonte, assegurado, 
neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes, o qual deverá ser entregue 
acompanhado dos documentos tratados nos subitens 14.6 e 14.7 deste termo de referência, cuja 
autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira. 

14.8.1- A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Horizonte deverá 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital. 
14.9. Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de habilitação, 
bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma. 

15. DAS SANCÕES: 
15.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não assinar o 
termo de contrato, deixar de entregar/executar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução do fornecimento, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar 
na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com este Município e será descredenciado no Cadastro do Município pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 

n 	a) recusar-se a celebrar a ata de Registro de Preços ou o contrato dela decorrente quando regularmente 
convocado; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) não mantiver a proposta ou lance; 
d) fraudar na execução do contrato; 
e) comportar-se de modo inidõneo; 
H. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, contados 
do recebimento da ordem de serviço no endereço constante do cadastro de fornecedores ou do contrato, até 
o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, no caso de retardamento na execução dos 
serviços inferior a 30 (trinta) dias. 
m. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso superior a 30 
(trinta) dias na prestação dos serviços; 
15.2. Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
do fornecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave, ou descumprimento por pane do licitante de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e 
consolidada, e na Lei N°. 10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência; 

...... 
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b) Multa de 1% (um por cento) até 20 0% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global do contrato, conforme o caso; 
15.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro municipal no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
15.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento 
a que o licitante fizer jus. 
15.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como divida ativa do município e cobrado mediante processo de execução 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
15.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
15.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
garantidos os seguintes prazos de defesa: 
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com este Município e 
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores Municipais pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
15.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indicio de causar dano ou prejuízo a 
Administração Publica ou erário deverá inaugurar um procedimento administrativo de apuração dos fatos. 
Os casos ocorridos durante os procedimentos licicatórios serão comunicados oficialmente e, devidamente 
instruído, pelo Pregoeiro à Procuradoria Geral do Município para apuração. Nos casos ligados a fase 
posterior a adjudicação serão comunicados pela autoridade gestora competente à Procuradoria. 

16. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
16.1. A ata de registro de preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
sua assinatura, improrrogáveis. 

17. DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS; 
17.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até a 
vigência dos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo art. 57 da Lei n° 
8.666/93. 

18. DA APRESENTACÃO DOS PRECOS E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LIC1TACÃO: 
LOTEONICO 	 - 

VALOR ESTIMADO VALOR ESTIMADO 
TAXA DE DISPONIBILIZADO DA PROPOSTA 

ITEM 	ESPECIFICAÇÃO UNO ADMINISTRAÇÃO PELA APÓS INCIDÈNCIA 
ADMINIS1IIIIAÇÃ0 DA TAXA DE 
LAIA LICITAÇÃO 1wMr4snnçÃo 

TAXA 	 DE 
ADMINISTRAÇÃO: 
SERVIÇO 	 DE 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 	 E 
CORRETIVA 	COM 	O 
FORNECIMENTO 	DE 
PEÇAS 	E 	ACESSÕRIOS Taxa RS 2 320 000 00 AUTOMOTIVOS 
ORIGINAIS 	E/OU 
GENUÍNOS, 	NOVOS 	DE 
PRIMEIRO 	USO. 
NECESSÁRIOS 	A 
MANUTENÇÃO DA FROTA 
DO 	MUNICIPIO 	DE 
HORIZONTE.  
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18. 1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOlE (MENOR 
PERCENTUAL DE TAXA DE ADMENISTRAÇÃO). 
18.2. JUSTIFICATIVA DA FORMAÇÃO  DE LOTES: Justifica-se o critério de julgamento da licitação 
ser o MENOR PREÇO POR LOTE por ser aquele que melhor reflete os anseios da licitação, por ser 
econômica e logisticamente o mais viável, tendo em vista que os produtos e serviços agrupados em lotes são 
similares, minimizando a cotação de itens ou lotes de valores insignificativos, e o seu agrupamento perfaz 
um valor maior a ser cotado, sendo um atrativo aos licitantes, proporcionando uma maior economia de 
escala, melhora na padronização, logística e gerenciamento dos produtos/serviços, já que as unidades 
gestoras solicitarão o objeto a um único fornecedor, bem como maior agilidade no julgamento do processo. 
18.3. A proposta final consolidada por item não poderá conter valores unitários e totais superiores ao 
estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total do lote, 
devendo o licitante readequar o valor dos itens aos valores constantes neste Termo de Referência que 
compõe o processo licitatório. 

	

a 	19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

	

' 	19.1. Este termo de referência, visa atender as exigências legais para o procedimento licitatôrio na 
modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços, constando todas as condições necessárias e 
suficientes, ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou 
frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme 
disposto nos incisos 1, II e III do art. 30  da Lei N°. 10.520/02. 
19.2. Reproduza-se este termo de referência na EDITAL e no edital, não exibindo o valor estimado aos 
licitantes antes de concluído a fase de lances. 
19.3. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520/02 e os Decretos n° 3.555100 e n° 5.450105 
não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao edital. "Na 

licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um 
dos elementos obrigatórios do edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. 
Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir esse orçamento no 
edital ou de informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo." (Acórdão n° 
114/2007, Plenário, rei. Mm. Benjamin Zymier). 

E, 

Li 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.06.11.1 - SR.P 

&'QJ4 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA 	- 

Número do Pregão: 

Objeto: 

Prazo de Entrega/Execução: 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas rodas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa Cana Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

o 

vi 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.06.11.1 - SRP 

.W! (U! 1 
(•)•) 4 (,J!çfr!q'u 

1. DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova 
em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao 
estabelecido na Lei n°9.854, de 27/1011999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do 
artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidónea para licitar e contratar com a 
Administração Pública, e da inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação ficando ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital 
(art.32, §20, da Lei n.° 8.666/93). 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(CE), ______ de 	 - 

DECLARANTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Cutelo Branco, n  $100- Centro - Cri': 62.880-00 Horizonte- CE 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. - 
PREGÃO ELETRÔNICO N.* 2019.06.11.1 - SRP 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Pelo presente instrumento, o Município de Horizonte/CE, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ W. 23.555.196/0001-86 e CGF sob o N.° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente 
Castelo Branco, >1° 5100, Centro, HORIZONTE/CE - CEP 62.880-000 - Horizonte - Ceará, através das: 
Secretaria de Educação; Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde; Secretaria de Assistência Social e 
Trabalho; Fundo Municipal de Assistência Social; Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e 
Transporte; Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária; Secretaria de 

n Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, neste ato representadas respectivamente pelos Srs.: Reginaldo 
- Cavalcante Domingos, Everardo Cavalcante Domingos, Shirley Chaves Braga Bezerra, Shirley Chaves 

Braga Dezena, Daniel Xavier da Costa, Antônio Clodoaldo Batista Cruz, Vania Maria Dutra de Meto 
Sousa, doravante denominados ORDENADORES DE DESPESAS, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.06.11.1 - SRP, com a homologação 
datada de , RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa(s) signatária(s), 
conforme relação constante no anexo II desta ata registro de preços, nas quantidades estimadas e máximas 
anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo às condições previstas no instrumento 
convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, em conformidade com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.06.11.1 - SRI', sujeitando-
se as partes às normas constantes do Decreto Municipal N°012 de 03.01.11 e Decreto Municipal N°058 de 
30.12.15, da Lei N°. 10.520/02 e da Lei N°. 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente ata a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e 
eventuais contratações de empresa especializada, tendo como finalidade promover a implantação e 

a operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético 
nas redes de estabelecimentos credenciados para a manutenção preventiva e conetiva, incluindo o 
fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, eletricidade, ar 
condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção, balanceamento, reparos dos pneus, lavagem 
e aspiração geral dos veículos, revisão geral, e outros serviços para os veículos _pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, constante do anexo 1 do edital do PREGÃO ELE1ROYICO N.° 
2019.06.11.1 - SRP, no qual restou(aram) classificado(s) em primeiro lugar o(s) licitante(s) signatário(s) 
nominado(s) nos anexos 1 e II desta ata de registro de preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, improrrogáveis. 

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente 
e Agropecuária, no seu aspecto operacional. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
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S.I. Os preços registrados, a especificação dos serviços, os quantitativos, empresas fornecedoras e 
representantes legais, encontram-se elencados nos anexos 1 e II da presente ata de registro de preços. 
estando os preços das propostas de preços registrados por item. 

CLÁUSULA SEXTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 
6.1. Os serviços licitados deverão ser inicidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição 
da ORDEM DE SERVIÇO no local indicado pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
7.1. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município de Horizonte/CE a firmar qualquer contratação, 
nem mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) 
objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
7.2. As contratações com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 

n intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de serviços ou 
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei ne 8.666/93, alterada e consolidada. 
7.2.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a flnnar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento convocatório, nesta ata e seus anexos, e na 
legislação pertinente. 
7.3. Os contratos eventualmente celebrados em decorrência desta ata de registro de preços serão tratados de 
forma autônoma e se submeterão a todas as disposições constantes da Lei N°. 8.666/93, inclusive quanto às 
prorrogações, alterações e rescisões. 
7.4. Os serviços licitados serão entregues mediante expedição de ORDENS DE SERVIÇOS por parte da 
Administração Municipal, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativas, a necessidade e 
disponibilidade financeira da Contratante. 
7.4.1 A ORDEM DE SERVIÇO será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao 
Município de Horizonte/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu 
recebimento. 
7.5. Se o fornecedor com preço registrado recusar-se a assinar a ORDEM DE SERVIÇO, sem prejuízo das 
respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, 
respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REEQUILtBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO 
8.1. O pagamento será feito, mensalmente, na proporção da execução dos serviços licitados, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do 
contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, 
FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta. 
8.2. Por ocasião da entrega dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Horizonte/CE. 
8.2.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser requeridas junto ao 
Município de Horizonte/CE - ÕRGÃO CONTRATANTE. 
8.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada 
neste subirem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor. 
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 
prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
8.3.2. Para cada ORDEM DE SERVIÇO, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura. 
8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será comunicado por 
escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Município de Horizonte/CE, sendo-lhe 
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facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis. 
8.3.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
8.4. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis 
8.5. REEQUILIBRIO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação, e 
antes de recebida a ORDEM DE SERVIÇO, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei N. 8.666/93, alterada e consolidada, 
8.5.1. Os preços registrados que sofrerem reequilíbrio não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta de preços e 
aquele vigente no mercado à época do registro. 
8.5.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de Horizonte/CE 
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
8.5.3. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Horizonte/CE convocará as 
demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitado as 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução cio preço; hipótese 
em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado. 
8.5.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo Setor de Cotação de Preços do Município de Horizonte/CE, 
responsável pela elaboração e emissão da referida planilha, assim também, dirimidas as eventuais dúvidas 
que possam surgir. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
9.1. São obrigações do fornecedor além daquelas especificadas no Termo de Referênica: 
a) Executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Horizonte/CE, de 
acordo com o especificado no instrumento convocatório, nesta ata de registro de preços e no termo de 
referência, que faz pane deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente 
regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida. 
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem 
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, 
inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento. 
c) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Horizonte/CE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATADA deverão ser 
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
f) Executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do Município de 
Horizonte/CE. 
g) Comunicar antecipadamente a data e horário da execução, não sendo aceitos os serviços que estiverem 
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto solicitado. 

COMISSÃO PER~ DE pnoÂo 
A'. PrSdence csclo Branco,n 5100- ceniro- CEP: 62.8*040 Hodzonie- CE 
Fone: (85)3336.1434 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

h) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Horizonte/CE, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
i) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Horizonte/CE, no tocante à execução dos 
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ata de registro de preços. 
j) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
1) Comunicar imediatamente ao Município de Horizonte/CE qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
m) Possibilitar ao Município de Horizonte/CE efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as 
condições para atendimento do objeto contratual. 
n) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o Município de Horizonte/CE, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte os serviços recusados pela Administração, caso 
constatadas divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no edital ou na sua 

n 	proposta de preços. 
o) A empresa vencedora deverá fazer ajustes nos serviços, a pedido da administração quando houver 
necessário. 
p) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos, especificações técnicas e comerciais dos serviços do Município de Horizonte/CE, de que 
venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com 
o fornecimento do objeto desta ata. 
o) manter, durante a vigência desta ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste. 
9.2. São responsabilidades do fornecedor ainda: 
a) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de Horizonte/CE de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade. 
b) Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao Município de Horizonte/CE por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do 
fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de Horizonte/CE, que 
ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor 

fl 	correspondente. 
9.2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza o Município de Horizonte/CE a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que 
lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a 
prévia defesa. 
9.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização do Município de Horizonte/CE não eximirá o fornecedor das 
responsabilidades previstas nesta Ata. 
9.3. A falta de quaisquer dos serviços cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada corno motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços 
objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas. 

CLÁUSULA DEZ — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
10.1. O MTJNICIPIO DE HORIZONTE/CE, além das obrigações especificadas no Termo de Referência. 
obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser executados os serviços. 
b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da execução desde que observadas as normas de 
segurança. 
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata de registro de preços. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
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d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DA ALTERAÇÃO DA ATA 
11.1. A presente ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições comidas no 
art. 65 da Lei N°. 8.666/93 e as disposições do Decreto Municipal N°012 de 03.01.11 e Decreto Municipal 
N° 058 de 30.12.15. 

CLÁSIJLA DOZE - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
12.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata 
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade 
de adesão. 
12.3. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não da execução dos serviços decorrentes da adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e os órgãos 
participantes. 
12.4. As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
12.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA TREZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
13.1.1. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata, devidamente comprovados e justificados: 
1 - por razão de interesse público; ou 
li - a pedido do fornecedor. 
13.1.2. Pelo MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE: 
a) Quando a empresa detentora do preço registrado descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) Quando a empresa detentora do preço registrado não retirar a respectiva nota de empenho ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Quando a empresa detentora do preço registrado não assinar a ORDEM DE SERVIÇO ou contrato no 
prazo estabelecido; 
d) Quando a empresa detentora do preço registrado não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese de este se 
tomar superior àqueles praticados no mercado; 
e) Quando a empresa detentora do preço registrado sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do 
art. 87 da Lei n°8.666, de 1993, ou art. 70  da Lei n° 10.520, de 2002. 
E) Quando a empresa detentora do preço registrado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses 
previstas nos incisos de Ia xii cxvii do art. 78 da Lei N°. 8.666/93; 
13.1.3. Pela EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO: 
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata 
de Registro de Preços; 
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, 
da Lei N°. 8.666/93. 
13.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei W. 8.666/93. 
13.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado, a qual será juntada ao 
processo administrativo da presente ata de registro de preços. 
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13.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação na afixação do flanelógrafo do Município de Horizonte/CE ou em jornal de circulação 
local, pelo menos uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
13.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
Município de Horizonte/CE, facultando-se à está neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta 
ata de registro de preços. 
13.5.1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a execução de ORDEM DE 
SERVIÇO já emitida. 
13.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao 
fornecimento do item. 
13.7. Caso o Município de Horizonte/CE não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ata de registro de 
preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

'-' CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES 
14.1. Na hipótese de descurnprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
14.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação 
das seguintes multas e das demais cominações legais: 
1. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços: 
a) Apresentar documentação falsa exigida; 
b) Não manter a proposta de preços; 
c) Fraudar na execução da ata de registro de preços; 
d) Comportar-se de modo inidóneo. 
14.1.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na 
execução de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DÊ SERVIÇO no 
endereço constante do cadastro ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre 
o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
14.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 
30 (trinta) dias no fornecimento do serviço requisitado. 
14.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
do fornecimento dos serviços, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, na ata de registro de preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não 
abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 
8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei N. 10.520/02, as seguintes penas: 
14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso; 
14.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
14.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento 
a que o licitante fizer jus. 
14.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
14.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei N°. 8.666/93, 
alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
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14.5. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
nesta ata. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 
15.1. As infrações penais tipificadas na Lei N°. 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente ata de registro de preços, correrão à 
conta de dotações orçamentárias consignadas no respectivo orçamento municipal vigente, em favor do 
ORGÃO CONTRATANTE, à época da expedição das competentes ordens de serviços. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. As panes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
17.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo à presente ata de registro de preços. 
17.1.2. Integram esta ata de registro de preços, os seus anexos, o edital de pregão que lhe deu origem e seus 
anexos, e as propostas das empresas classificadas por item. 
17.1.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços ou o contrato decorrente do 
presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de 
Horizonte/CE. 
17.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
artigo 58 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
17.3. A inadimplõncia do fornecedor com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao Município de Horizonte/CE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto desta ata de registro de preços ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
17.4. A CONTRATADA, na execução do fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, não poderá subcontratar panes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
18.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 

fl 	deste Instrumento, em obediência ao disposto no § 20 do art. 55 da Lei N°. 8.666193, alterada e 
consolidada. 

Assim pactuadas, as panes firmam a presente ata de registro de preços, na presença de 02 (duas) 
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

«DATA» 

Antônio Clodoaldo Batista Cruz 
Secretário de !nfraestnitura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária 

Gerenciadora da ATA SRI' 

Reginaldo Cavalcante Domingos 	 Everardo Cavalcante Domingos 
Secretário de Educação 	 Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

Secretário de Saúde 

Shirley Chaves Braga Bezerra 	 Shirley Chaves Braga Bezerra 
Secretária de Assistência Social e Trabalho 	 Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

Daniel Xavier da Costa 	 Vania Maria Outra de Meio Sousa 
Secretário de Segurança, Cidadania, 	 Secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude 

Trânsito e Transporte 
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Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. -, celebrada entre o 
Município de Horizonte/CE e as empresas cujos preços estão a seguir registrados por item. 

RAZÃO SOCIAL: - 
CNPJ N°: - 

LOTE ÚNICO  
VALOR ESTIMADO VALOR ESTIMADO 

TAXA DE DISPONIBILIZADO DA PROPOSTA 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND ADMINISTRAÇÃO PELA APÓS INCIDÊNCIA 

(%) ADMINISTRAÇÃO DA TAXA DE 
PARA LICITAÇÃO ADMIr4srrIuçÃo 

1. TAXA 	 DE 
ADMINISTRAÇÃO: 
SERVIÇO 	 DE 
MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	COM 	O 
FORNECIMENTO 	DE 

AUt 'OMOTI VOS Taxa RI 2.320.000,00 

ORIGINAIS 	E/OU 
GENUÍNOS, 	NOVOS 	DE 
PRIMEIRO 	 USO, 
NECESSÁRIOS 	A 
MANUTENÇÃO DA FROTA 
DO 	MUNICIPIO 	DE 
HORIZONTE.  

\-t 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREC,M) 
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RM EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.06.11.1 - SRP 

ANEXO V MINI1IA Q() ÇQNTR ATO 

CONTRATO N°: 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE, E DO OUTRO _________PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ N°. 
23.555.196/0001-86 e CGF sob o n° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N °  5100, 

n 	Centro, Cep: 62.880-000, Horizonte/CE, através da(o) Secretaria/Fundo 	 , neste 
ato 	representado 	pelo(a) 	Si(a). 	 . 	Secretário(a)/Gestor(a) 	da(o) 

doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado, a empresa 	, pessoa jurídica de direito privado, sediada à ______, inscrita no CNPJ N°. 

por seu representante legal, Si(a). 	, CPF N°. ________, doravante denominada 
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 2019.06.11.1 - SRP, cujo 
objeto é o a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de 
empresa especializada, tendo como finalidade promover a implantação e operação de sistema 
informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de 
estabelecimentos credenciados para a manutenção preventiva e conetiva, incluindo o fornecimento de 
peças e acessórios, serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, eletricidade, ar condicionado, trocas de 
óleo e filtros, alinhamento de direção, balanceamento, reparos dos pneus, lavagem e aspiração geral dos 
veículos, revisão geral, e outros serviços para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de 
Horizonte/CE, com Ata de Registro de Preços n° _______ em conformidade com a Lei Federal n° 10.520, 

n 	de 17/07/2002 c/c Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente contratação a  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO REEQUELÍBRIO 
ECONÓMICO-FINANCEIRO 
3.1. O valor global da presente avença é de RS - L....J. observadas as condições da proposta, e o 
seguinte: 

ton Úwico  
VALOR ESTIMADO VALOR ESTIMADO 

TAXA DE DISPONIBILIZADO DA PROPOSTA APÓS 
ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO UND 	ADMINISTRAÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA 

(%) ADMINISTRAÇÀO TAXA DE 
PARA LICITAÇÃO ADMINSITRÂÇÃO 

1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 
SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM O 
FORNECIMENTO 	DE 	PEÇAS 	E 
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS Taxa R$ 2.320.000,00 
E/OU GENUINOS, Novos DE PRIMEIRO 
USO, NEcEssÂRlos A MANUTENÇÃO 
DA 	FROTA 	DO 	MUNICIPIO 	DE 
HORIZO'1t.  

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
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3.2. Os valores constantes da proposta não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses, hipótese 
na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.3. A Prefeitura Municipal de Horizonte pagará mensalmente à Contratada o valor total dos itens 
consumidos e dos serviços efetivamente executados de manutenção dos veículos, na forma estabelecida no 
contrato, incluído nesse total o valor de peças de reposição utilizadas e demais itens indicados no Termo de 
Referência, e o valor correspondente à Taxa de Administração. 
3.4. A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal detalhando o valor total dos serviços e peças fornecidos 
no período; uma Fatura de Serviços do respectivo valor dos serviços de gerenciamento; relatórios com as 
informações detalhadas e relacionadas aos valores ali demonstrados, no período referido na Nota Fiscal. 
3.5. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal e/ou fatura, o documento será 
devolvido imediatamente para cancelamento e emissão de nova Nota Fiscal. A nota fiscal/fatura deverá 
indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária; 
3.6. Constitui pré-requisito para o pagamento a conferência das informações apresentadas na nota(s) 
fiscal(is) confrontadas com as disponibilizadas através dos relatórios e informações adicionais apresentadas 
pelos gestores setoriais e o atesto do Gestor Central com base nos dados apresentados, de acordo com o 
previsto no art. 73, inc. 1, letra "b", § 3 0  da Lei 8.666/93 e suas modificações. 
3.7. O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda corrente, através de Ordem Bancária e se dará no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente conferida(s) e 
atestada(s); 
3.8. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos fornecedores e/ou prestadores de serviços, 
pelo valor efetivamente consumido pela Contratante, ficando claro que a Contratante não responde 
solidária ou subsidiariamente por esse pagamento. 
3.9. O valor correspondente à Taxa de Administração será calculado aplicando-se o percentual fixo 
definido na licitação sobre o valor total dos produtos e serviços indicados na fatura. 
3.10. PAGAMENTO: O sistema de utilização dos cartões será o "pós-pago". O pagamento será feito 
segundo as autorizações de fornecimento/carregamento expedidas pela Administração, de conformidade 
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas da prova de 
regularidade fiscal e trabalhista (tributos federais, estaduais, municipais, FGTS e CNDT) do contratado, 
todas atualizadas, observadas as condições da proposta adjudicada. 
3.11. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta em até 30 (trinta) dias corridos posterior ao 
fechamento do período que será mensal e após o encaminhamento da documentação tratada no subitem 
anterior, observadas as disposições contratuais. 
3.12. Considera-se cumprida a obrigação de fornecimento no momento em que os cartões já estiverem 
carregados e disponíveis para uso. 
3.13. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FENANCErRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea económica 
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal 
situação e termo aditivo, ser' restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei N°. 
8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até o dia 

de ....................de ............podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo art. 57 da Lei n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da(s) dotação(coes) orçamentária(s) da Secretaria de 

: 	1 
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Órgão 1 Unidade Orçamentária 1 Ação  1 Projeto de Atividade 1 Fonte 1 Elemento de Despesa 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, do termo de referência, contrato e proposta, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da 
Lei N°. 10520/02. 
6.2. A CONTRATADA obriga-se ainda a: 
a) Atender todas as condições e prazos previstos neste Termo de Referência, Edital e Anexos; 
b) Designar preposto, aceito pela Contratante, para representa-Ia durante a vigência do Contrato; 
c) Manter durante a execução do Contrato, as mesmas condições fiscais e técnicas, quando da licitação; 
d) Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados em função de ação ou omissão de empregado seu, 
durante a execução de serviços, não cabendo ao município de HORIZONTE, quaisquer ônus ou ação 

fl 	judicial; 
e) Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, tributários, 
sociais de acidente de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidirem ou que venha incidir sobre 
o(s) objeto(s) do Contrato; 
O Apresentar a(s) nota(s) fiscal (ais), para a liquidação e pagamento da despesa, por parte da Contratante; 
g) A empresa Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n° 8.666/, MI. 
65, $jO,  2°, II). 
6.2.1. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no 
termo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA, a CONTRATANTE os 
recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições; 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se ainda a: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de fornecimento de licenças por intermédio de seus 
executores centrais e regionais; 
b) Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de ordens de serviço; 
c) Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução das 
licenças, fixando prazo para a sua correção; 
d) Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no Contrato e de acordo com as 

9) 	normas orçamentárias; 
e) Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela Contratada, a compatibilidade 
com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
0 Requerer a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que julgar inadequado; 
g) Informar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, outras providências necessárias, sem prejuízo 
das já descritas no termo de Referência. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar o contrato 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidóneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de 
Horizonte e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 5(cinco) anos, 
sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 

7. 1.1 - multa de 200/* (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) recusar-se a assinar o contrato; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) não mantiver a proposta ou lance; 
d) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
e) comportar-se de modo inidõneo; 
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Í. 1.2 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 
contados do recebimento da Ordem de Serviços no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento 
na execução dos serviços; 

7.1.3 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços; 
7.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento ou em 
outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as 
seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20 0/5 (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global do contrato, conforme o caso; 
7.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 

7.11- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 

7.12- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
7.4- Constituem motivos para rescisão do contrato: 

7.4.1- o descumprimento das condições contratuais ou o seu cumprimento de forma irregular; 
7.4.2- a não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 
7.43- a não aceitação da redução do preço ofertado, quando se tomar superior àqueles praticados no 

mercado; 
7.4.4 razões de interesse público; e 
7.43- quaisquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

73- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

7.5. 1- )o processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e á ampla 
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 

a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de 
Horizonte e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 05 
(cinco) anos. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar 
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo 
quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos 
artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Servidor(a) 
especialmente designado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, o(a) 

qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei ri 0  8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação, ao termo de 
referência e à proposta licitatória. 
10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, 
com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
10.5. A inadimpléncia da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, ris e comerciais 
não transfere á CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, não poderá subconrratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em desacordo com os termos 
do edital, da proposta e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatário e a proposta adjudicada. 
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRiMEIRA– DO FORO 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 
Contrato, em obediência ao disposto no § 2 0  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e 
consolidada. 

Assim pactuadas, as panes firmam o presente Instrumento, lavrado neste Município, perante testemunhas 
que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

Horizonte-CE, 

Secretaria/Fundo de _________  
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 	 CPF:..... 

COMISSÃO PERMANENTE DE pREGÃo 
Av. Presidente Camelo Branco, n°5100-Centro CEP: 62.8IUIM0 horizonte CF 
Fone: (85)3336.1434 


