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IDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE 
DE 21/06/93 ALTERADA PELA LEI 
OMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 

MUNICIPAL N° 012 DE 03.01.11 
.15, DECRETO MUNICIPAL N° 070 

021 DE 01.06.2018, DECRETO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 

ANEXO 1- TERMO DE REFE 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  RE 
JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 8. 
N.° 8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO 
123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRE 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 058 DE 30.1 
DE 31.12.14, LEI 12.846/2013, DECRETO MUNICILP 
MUNICIPAL 048 DE 28.12.2018. 

LICITAÇÃO COM LOTES COM AMPLA PARTICIP 
MICROEMPRESAS . ME E EMEPRESAS DE PEQUENO P0 
INCISO 1 DO ART. 48 DA LEI N° 123/2006. 

flParao cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até 
dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014). 

ÃO E LOTES EXCLUSIVO Às 
TE - EPP, EM ATENDIMENTO AO 

23/2006, a administração pública" . 

arlicipação de microempresas e empresas 
S 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação 

1 - OBJETO: Seleção de melhor proposta para Registro de Preço 
para Aquisição de placas Balísticas, equipamentos e acessórios d 
Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte do Município de Ho 

2- JUSTIFICATIVA: 

A contratação solicitada é fundamentada na necessidade de eq 
parâmetros exigidos por lei, o efetivo do Departamento Municipal 
Municipal de Horizonte. 

visando futuras e eventuais contratações 
segurança de interesse da Secretaria de 
zonte/CE. 

ipar, de forma adequada e dentro dos 
e Trânsito - DEMUTRAN e da Guarda 

Tal necessidade surgiu pela proximidade cio fim do prazo de 

fl 	 m atualmente utilizados pelos servidores dos órgãos indicados, to 
proteção individual. 

alidade dos equipamentos existentes e 
do-os ineficiente quanto à finalidade de 

A mais disso, a solicitação também se fundamenta no aumen 
instituições, tendo o número de Agentes de Trânsito saltado de oit 
o número de Guardas Municipais que apresentou um salto de doze 

A contratação solicitada objetiva, portanto, a melhoria na qualid 
segurança necessária, através de equipamentos novos e padronizad 
dos servidores e da Administração Pública. 

3- ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, VALOR ESTIMAD 
3.1. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, VALOR EST 1 

o considerável do efetivo das referidas 
para vinte e oito servidores, assim como 
ara cinquenta e seis servidores. 

e dos serviços prestados, concedendo a 
s, refletindo na segurança dos munícipes, 

E CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
O: 

LOTE 1 (AMPLA CONCORRÊNCIA) 

Item Especificação Unld. 

__
F_ 

 
valor 

Quant. 	Unit. 	Valor 
Total R$ 
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1. COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NtVEL EU-A 
OSTENSIVO A TAM. P - MODELO MASCULINO. 
• Nível 	de 	proteção 	111-A. 

Para proteção total de toda a área vital acima da cintura e 
abaixo do pescoço (tórax, abdômen, costas e parcialmente 
nas laterais do tronco) do usuário com diferenciação frente e 
costa. 

Garantia: mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de 
fabricação. 
• Garantia: Mínima de 05 (cinco) anos referente à validade 
do material balístico utilizado na confecção dos painéis do 
colete 	 (vida 	 útil). 
Capa confeccionada em nylon Ripstop, com alta resistência 

a furos e rasgos, com tramas cruzadas de forma vertical e 
horizontal, coldre frontal com fechamento em botão, Fiel 
com suporte cm velcro, porta carregadores para pistola e 
bolsos frontais com fechamento em velcro. Velcro para 
taijeta e distintivo na parte frontal, e para taijeta na parte 
traseira, porta objetos com fechamento em velcro na parte 
traseira, ajuste de tamanho com velcro e suporte com fechos 
tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros, fitas de acabamento 
em nylon, com revestimento interno em tecido aerado 
acolchoado com espuma de pofletileno expandido, 
compartimento para acoplar placas de proteção na parte 
frontal e dorsal, com fechamento em zíper, com coldre, na 
cor preta e ajuste lateral para os mais diversos tamanhos.  

2. COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NtVEL 111- A 
OSTENSIVO TAM. M - MODELO MASCULINO. 

Nível 	de 	proteção 	tU-A. 
Para proteção total de toda a área vital acima da cintura e 

abaixo do pescoço (tórax, abdômen, costas e parcialmente 
nas laterais do tronco) do usuário com diferenciação frente e 
costa. 
• Garantia: mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de 
fabricação. 
• Garantia: Mínima de 05 (cinco) anos referente à validade 
do material balístico utilizado na confecção dos painéis do 
colete 	 (vida 	 útil). 
Capa confeccionada em nylon Ripstop, com alta resistência 

a furos e rasgos, com tramas cruzadas de forma vertical e 
horizontal, coldre frontal com fechamento em botão, Fiel 
com suporte em velcro, porta carregadores para pistola e 
bolsos frontais com fechamento em velcro, Veicro para 
taijeta e distintivo na parte frontal, e para tarjeta na parte 
traseira, porta objetos com fechamento em velcro na parte 
traseira, ajuste de tamanho com velcro e suporte com fechos 
tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros, fitas de acabamento 
em nylon, com revestimento interno em tecido aerado 
acolchoado com espuma de polietileno expandido, 
compartimento para acoplar placas de proteção na parte 
frontal e dorsal, com fechamento em zíper, com coldre, na 
cor preta e ajuste lateral para os mais diversos tamanhos. 

PREFEITURA 
MUNICIPAL iw 
HogtzoNl'Ic 

UNID 50 

UNID 50 
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MUNICIPAL DE 
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3. COLItES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III- A 
OSTENSIVO TAM. G MODELO MASCULINO. 
• Nível 	de 	proteção 	m.A. 
• Para proteção total de toda a área vital acima da cintura e 
abaixo do pescoço (tórax, abdômen, costas e parcialmente 
nas laterais do tronco) do usuário com diferenciação frente e 
costa. 

Garantia: mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de 
fabricação. 

Garantia: Mínima de 05 (cinco) anos referente à validade 
do material balístico,  utilizado na confecção dos painéis do 
colete 	 (vida 	 útil). 
Capa confeccionada em nylon Ripstop, com alta resistência 

a furos e rasgos, com tramas cruzadas de forma vertical e 
horizontal, coldre frontal com fechamento em botão, Fiel 
com suporte em velcro, porta carregadores para pistola e 
bolsos frontais com fechamento em velcro. Velcro para 
tarjeta e distintivo na parte frontal, e para tarjeta na parte 
traseira, porta objetos com fechamento em velcro na pane 
traseira, ajuste de tamanho com velcro e suporte com fechos 
tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros, fitas de acabamento 
em nylon, com revestimento interno em tecido acrado 
acolchoado com espuma de polietileno expandido, 
compartimento para acoplar placas de proteção na parte 
frontal e dorsal, com fechamento em zfper, com coldre, na 
cor .reta e a'uste lateral para os mais diversos 	tamanhos. 

4. COLETES DE PÍãfEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL 111- A 
OSTENSIVO TAM. P MODELO FEMININO. 

Nível 	de 	proteção 	ifi-A. 
Para proteção total de toda a área vital acima da cintura e 

abaixo do pescoço (tórax, abdómen, costas e parcialmente 
nas laterais do tronco) do usuário com diferenciação frente e 
costa. 
• Garantia: mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de 
fabricação. 

Garantia: Mínima de 05 (cinco) anos referente à validade 
do material balístico utilizado na confecção dos painéis do 
colete 	 (vida 	 útil). 

Capa confeccionada em nylon Ripstop, com alta 
resistência a furos e rasgos, com tramas cruzadas de forma 
vertical e horizontal, coldre frontal com fechamento em 
botão, Fiel com suporte em velcro, porta carregadores para 
pistola e bolsos frontais com fechamento em velcro, Velcro 
para tarjeta e distintivo na parte frontal, e para tarjeta na 
parte traseira, porta objetos com fechamento em velcro na 
pane traseira, ajuste de tamanho com velcro e suporte com 
fechos tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros, fitas de 
acabamento em nylon, com revestimento interno em tecido 
aerado acolchoado com espuma de polietileno expandido, 
compartimento para acoplar placas de proteção na parte 
frontal e dorsal, com fechamento em zíper. com  coldre, na 
cor preta e ajuste lateral para os mais diversos tamanhos.  

UNID 50 

UNID 50 
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naval na cor azul Royal é um conjunto impermeável UNID * 150 
composto por calça e blusão 	 .  

Valor Total Lote LII 	 1 	9$ 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA NIVEL III- A 
OSTENSIVO TAM. M - MODELO FEMININO. 
• Nível 	de 	prteção 	111-A. 
• Para proteção total de toda a área vital acima da cintura e 
abaixo do pescoço (tórax, abdômen, costas e parcialmente 
nas laterais do tronco) do usuário com diferenciação frente e 
costa. 
• Garantia: mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de 
fabricação. 

Garantia: Mínima de 05 (cinco) anos referente à validade 
do material balístico utilizado na confecção dos painéis do 
colete 	 (vida 	 útil). 
Capa confeccionada em nylon Ripstop, com alta resistência 

a furos e rasgos, com tramas cruzadas de forma vertical e 
horizontal, coldre frontal com fechamento em botão, Fiel 
com suporte cm velcro, porta carregadores para pistola e 
bolsos frontais com fechamento em velcro, Velcro para 
tarjeta e distintivo na pane frontal, e para tarjeta na parte 
traseira, porta objetos com fechamento em velem na pane 
traseira, ajuste de tamanho com velcro e suporte com fechos 
tipo Tic.Tac na cintura, e nos ombros, fitas de acabamento 
em nylon, com revestimento interno em tecido aerado 
acolchoado com espuma de polietileno expandido. 
compartimento para acoplar placas de proteção na parte 
frontal e dorsal, com fechamento em zíper, com coldre, na 
cor preta e ajuste lateral para os mais diversos tamanhos.  
COLETES DE PROTEÇÃO BÀL!STICA N1VEL III- A 
OSTENSIVO TAM. O - MODELO FEMININO. 
• Nível 	de 	proteção 	tIL-A. 

Para proteção total de toda a arca vital acima da cintura e 
abaixo do pescoço (tórax, abdômen, costas e parcialmente 
nas laterais do tronco) do usuário com diferenciação frente e 
costa. 

Garantia: mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de 
fabricação. 

Garantia: Mínima de 05 (cinco) anos referente à validade 
do material balístico utilizado na confecção dos painéis do 
colete 	 (vida 	 útil). 
Capa confeccionada em nylon Ripstop, com alta resistência 

a finos e rasgos, com tramas cruzadas de forma vertical e 
horizontal, coldre frontal com fechamento em botão, Fiel 
com suporte em velcro, porta carregadores para pistola e 
bolsos frontais com fechamento em velcro, Velcro para 
tarjeta e distintivo na parte frontal, e para tarjeta na pane 
traseira, porta objetos com fechamento em velcro na parte 
traseira, ajuste de tamanho com velcro e suporte com fechos 
tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros, fitas de acabamento 
em nylon, com revestimento interno em tecido aerado 
acolchoado com espuma de poliet.ileno expandido, 
compartimento para acoplar placas de proteção na parte 
frontal e dorsal, com fechamento em zíper, com coldre, na 
cor preta e ajuste lateral para os mais diversos tamanhos. 

S. 

6. 

Valor Total Lote 1 
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50 

50 

UNID 

UNID 

3.2- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
3.3- JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMAÇÃO DO LOTE: 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 
agrupados em lotes são similares, minimizando a cotação de itens ou lotes de valores insignificativos, e o se 

COMISSÃO PEIt%IANENI' DE PREGÃO 
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Item Especificaçio 

PREFEITURA 
- 	 MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

LOTE II-(EXCLUSIVO !ffEPP) 

Quant 

150 

(41V1411 	~11 

>Pá 

JOM 

Valor 
Unit. R$  

Valor 
Total R$ 

UNID 150 

UNI]) 150 

LOTE III . (EXCLUSIVO ME/EPP) 

Espedficaçao Unld. Valor 
Unit. R$ 

Valor 
Total R$ 

1. ALGEMAS EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PUNHO 
DUPLO, COM ELOS DE CORRENTE DEVEM 
POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: 
a) Confeccionada em toda sua estrutura em aço inoxidável da 
classe 300 (304 e 316) inclusive os destorcedores, pinos e 
molas 	 internas. 
b) As algemas deverão ser interligadas por olhal de elos. 
c) Possuir resistência mecânica à tração acima de 500 Kgf no 
conjunto 	pulseira 	e 	elos. 
GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. 
MR:  ZORRO / MODELO: GERMAt' 

I 
2. BASTÃO 	 TIPO 	 TONFA: 

Confeccionado em polímero de alta resistência, sem emendas 
ou encaixes, corpo liso, preto e fosco. Peso total aproximado 
de 60%. Estrutura principal lisa. DimenÕes aproximadas: de 
60 cm de corpo e 3 cm de diâmetro; empunhaduras com 
1 lsulcos seguidos com intervalos de 1 cm. Ponteira. 
Chanfrada de diâmetro maior que o corpo. A haste lateral da 
estrutura principal deve ter formato anatómico, posicionada a 
16 cm do seu eixo até a extremidade da empunhadura 
principal com comprimento total de 13,5 cm, sendo o seu 
diâmetro variando entre 2,5 cm e 3 cm. com II sulcos em 
intervalos de 0.8 cm, extremidade de um pomo tipo meia 
bola de 4,5 cm de diâmetro. Cabo lateral resistente. 
GARANTIA MtNIMA DE 01 (UM) ANO. 
MR:  MAYNARDS.  

3. LANTERNA TÁTICA com alcance 300 metros na 
escuridão total, Material: liga de alumínio aeroespacial 
invólucro, Potência 200 w, 100.000 horas de vida LEI), 
bateria recarregável, Carregador de tomada, Carregador 
automotivo, Bainha em tecido com bussola, Estojo para 
armazenamento, luz intermitente, Carregamento da bateria 
diretamente na lanterna, nas Dimensões Aproximadas: 
Embalagem (L x A x P) 16 cm x 4,5cm x 23 cm 
Comprimento da lanterna: 15.5cm. 	- 

	

Valor Total Lote II 	 

Unld. 

UNID 

1. 

Item 

CAPA DE CHUVA com refletivo "radiance" sobre nylon 
naval na cor azul Royal é um conjunto impermeável 
composto  por calça e blusão  

Valor 	Total Lote III 	  
3.2- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
3.3- JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMAÇÃO DO LOTE: Justifica-se o 
critério de julgamento da licitação ser o MENOR PREÇO POR LC'TE por ser aquele que melhor reflete os 
anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais viável, tendo em vista que os produtos 
agrupados em lotes são similares, minimizando a cotação de itens ot lotes de valores insignificativos, e o se 

UNID 

Quant 

150 

R$ 

t  -- - 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

  

agrupamento perfaz um valor maior a ser cotado, sendo um atra 
maior economia de escala, melhora na padronização, logística e 
unidade gestora solicitará o objeto a um número menor de forn 
julgamento do processo. 
3.3.2. A divisão em cotas para ME e EPP, conforme regulamenta 
certame prejudicaria a padronização do objeto, a natureza do obj 
resultado final deve ser igual, portanto, para este certame não have 
respeitado a exclusividade conforme regulamenta o inciso 1 do Art. 
3.4- OBSERVAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PREÇO FINAL: 
conter valores unitários e nem totais superiores ao estima 
desclassificação, independentemente do valor total do lote devendo 
itens que compõem o lote aos valores constantes no Termo de Reler 

vo aos licitantes, proporcionando uma 
gerenciamento dos produtos, já que a 
edores, bem como maior agilidade no 

a lei 123/2006, art. 48, inciso 111, neste 
o neste caso não pode ser dividida e o 
divisão dos itens em cotas, porém será 
da Lei 123/2016. 
proposta final consolidada não poderá 
pela Administração, sob pena de 

licitante readequar todos os valores dos 
ncia que compõe o processo licitatório. 

contratados serão entregues mediante 
tomas ao licitante vencedor/contratado, 
com a conveniência e oportunidade 

ante. 
e a respectiva quantidade, devendo ser 
ia fac-símile ao seu número de telefone, 
constem do cadastro de fornecedores ou 

m de compra, o fornecedor deverá fazer 
previstos, oportunidade em que receberá 

nsabílidade civil do fornecedor por vício 
belecidas no anexo do edital quanto aos 

os/contratados deverão ser entregues no 
de Compra emitida pela administração, 

ra e nota fiscal em nome do Município 

fiscal deverão ser requeridas junto a 

4. ENTREGA DOS PRODUTOS: 
4.1. DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos licitados 
expedição de ORDENS DE COMPRAS, por parte das unidades g 

r)lue indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo 
administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da Contra 
4.1.1. A ordem de compra emitida conterá os produtos pretendid 
entregue ao detentor/contratado no seu endereço fisico, ou enviada 
ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço életrônico, cujos dado 
do próprio contrato. 
4.1.2. Observadas as determinações e orientações constantes da or 
a entrega dos produtos no local indicado, dentro do prazo e horári 
o atesto declarando a entrega dos produtos. 
4.1.3. O aceite dos produtos pelo Órgão recebedor não exclui a resp 
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações est 
produtos entregues. 
4.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os produtos lici 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Orde 
no local definido na ordem de compra. 
4.2.1. Para os produtos objeto deste certame, deverá ser emitida fa 
de Horizonte/CE. 
4.2.1.1. As informações necessárias para emissão da fatura e n 
ontratante. 

4.2.2. No caso de constatação da inadequação dos produtos fome 
neste edital e na proposta de preços vencedora a Administração os 
prazo máximo de 30 (trinta) dias adequados às supracitadas 
penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento. 
4.2.3. As prorrogações de prazo serão concedidas somente 
conveniência atestada pelo Município de Horizonte/CE. 
4.3. Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues, 
contidas no termo de referência, no edital, na ata de registro 4 
constantes de sua proposta de preços, bem ainda as norma 
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quai 
e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extraju 
fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento q 
relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas expensas, no 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções: 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Admini 
culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou red 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

coMissÃo PERMANENT : DE PREGÃO 
Àv. Presidente Castelo O 	., C 5100-CenHo. CEP: 62.SO-06O Honzoige- cE 
Fone: (85)3336.1434 

dos às normas e exigências especificadas 
recusará, devendo ser de imediato ou no 
condições, sob pena de aplicação das 

ante justificativa, permissiva legal e 

bservando rigorosamente as condições 
preços e no contrato e as disposições 
vigentes, assumindo o fornecedor a 

quer ônus de origem federal, estadual 
'ais, sejam trabalhistas, previdenciários, 

e lhes sejam imputáveis, inclusive com 

1 ou em parte, o objeto do fornecimento 

tração ou a terceiros, decorrentes de sua 
'rido essa responsabilidade a fiscalização 



DORSAL FRONTAL 

1 '- 

21  

ti, 
1 

£ 

1 

MODE O FEMININ• EM 

PREFEITURA 
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c) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo 4a execução do fornecimento. As decisões 
e providências que ultrapassarem a competência do representante d4 fornecedor deverão ser comunicadas aos 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas conveni$ntes; 
d) A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não co4nprometer o funcionamento dos órgãos 
solicitantes. 
4.4. DETALHAMENTO DOS TAMANHOS, DOS BORDADOS E DO TECIDO: 

ESPECIFACÃO Do COLETE DE PROTEÇÂÓ BALISTICA NIVEL RI 

MQDBLO MASCULINO 
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DORSAL 

PREFEITURA 
- 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

FRONTAL 

BORDADOS 

A aplicação da logomarca e velcro para taijeta • Guarda Municipal de Horizonte ou 
Departamento Municipal de Trânsito de Horizonte (D 	 nas capas, vistas externa, dos coletes 
balísticos tipo ostensivos masculinos e femininos, deverá atender as guintes características: 

Logomarca da Guarda Municipal de Horizonte ou do Departamento Municipal de Trânsito de 
Horizonte (DEMUTR.AN) tipo distintivo, aplicada na parte 	or frontal, na altura do peito, lado 
esquerdo, utilizando bordado na cor do logo abaixo relacionado, v icro com 10 em de comprimento na parte 
superior frontal, na altura do peito, lado direito, para fixar a tarjeta. 
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ESPECIFICAÇÃO DO BORDADO DA LOGOMA 

A logomarca dorsal deverá ser bordada na posição horiz 
acabamento de engomagem e costura periféric4 com entretela, central 
dimensões descritas, estando alinhada e com boa apresentação visu 
resistência ao tempo, e que não se desfie com facilidade, tendo as segu 
parte para ser fixado com velcro fêmea na parte dorsal nas mesmas propo 
abaixo da cava. A fónte utilizada é tipo "Mal Black" sempre na v 
logomarcas deverá ter uma proteção em plástico resistente (n.° 60) c 
evitar acumulo de sujeira, dando maior proteção e durabilidade à log 

CAPA EXTERNA 

Capa confeccionada em NYLON RIPSTIP, com alt 
cruzadas de forma vertical e horizontal, coldre frontal com - ,, 
vetcro. porta carregadores para pistola e bolsos frontais com fec 
distintivo na parte frontal, e para tarjeta na parte traseira, porta 
traseira, ajuste de tamanho com veicro e suporte com fechos tipo 
acabamento em nylon, com revestimento interno em tecido aera 
expandido, compartimento para acoplar placas de proteção na p 
zíper, com coldre, na cor preta e ajuste lateral para os mais 
confeccionadas para a Guarda Municipal de Horizonte, e na c 
Agentes de Trânsito do Município de Horizonte. 

Na pane Frontal lado esquerdo deverá ter o logotipo 
Departamento Municipal de Trânsito (DEMTJTRAN), conforme 
bem como do lado oposto possuir velcro para fixação de taijeta de 
80mm x 15mm. Toda costura da capa deverá ser efetuada com linh 

CAPA INTERNA 

Capa preta será revestida cm tecido termostático, dcv 

ncapa, de forma a possibilitar a colocação da placa balística no espa 
abertura interna na parte frontal e dorsal, de forma a permitir que 
para limpeza da capa externa. 

ntal no mesmo tecido da capa externa com 
ada, costurada sobre velcro macho nas 
na COR FRETA, com linhas que tenham alta 
tesmedidas: 170mmx lOOmm, bordado a 

ções, fixada na capa externa, cerca de 85mm 
Ao expandida e em caixa alta, sobre as 
turada diretamente logomarca de modo a 

marca. 

resistência a furos e rasgos, com tramas 
mento em botão, Fiel com suporte em 

amento em velcro. Velcro para tarjeta e 
etos com fechamento em velcro na parte 
ic-Tac na cintura, e nos ombros, ficas de 
acolchoado com espuma de polietileno 

rte frontal e dorsal, com fechamento em 
versos tamanhos. Cor Preta nas capas 
Caqui nas capas confeccionadas para os 

Guarda Municipal de Horizonte ou do 
licitação, bordado separado e costurado, 
denúficação, medindo aproximadamente 
resistente. 

do possuir aberturas na pane superior da 
o interno da capa, A capa deverá possuir 
s painéis balísticos possam ser removidos 

5- CARTA PROPOSTA: 
5.1- A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser ela 
o Mexo II do instrumento convocatório, e enviada exclusivame 
identificação do fornecedor, contendo a caracterização do pr 
contemplando os itens, em conformidade com o termo de refer 
conter: 

orada em formulário especifico, conforme 
te por meio do sistema eletrônico, sem a 

uto proposto no campo discriminado, 
cia - Anexo 1 do Edita!, a qual deverá 

5.1.1- A modalidade e o número da licitação; 
5.1.2- Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal 'e Horizonte; 
5.1.3- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edi ai; 
5.1.4- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 6 
5.1.5- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segu 

edital, contendo a indicação da marca, quando se tratar de aquisiçã 
5.1.6- Os valores unitários e totais de cada item cotado, 

por extenso: 

(sessenta) dias; 
do a unidade de medida consignada no 
de bens; 
como o valor global da Carta Proposta 

COMISSÃO PERMANE 
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Fonc (85)3336.1434 

DE. PREGÃo 
no  5100-Centro- CEP: 62.880-060 Horizauge- CE 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

d  HORIZONTE 

aqp 

das todas as despesas incidentes sobre o 
diretos e indiretos que incidam sobre a 

te os requisitos de habilitação e que sua 
ento convocatório (edital). 
ecimento e atendimento às exigências de 

s as transações que forem efetuadas em 
as suas Cartas Propostas e lances. 

idade com o disposto no Anexo 1.1 - 

sua CARTA PROPOSTA, na forma do 
ivos no formato Zipfile (zip). O nome do 

tamanho de cada arquivo não poderá 

nter apenas duas casas decimais após a 
rezar os números após as duas casas 

onal. 

5.1.7- Declaração de que nos preços ofertados estão ind 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais Õnu 
execução do objeto desta licitação. 

5.1.8- Declaração de que o proponente cumpre plename 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instru 
5.2- O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno co 
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdade 

5.2.1- A Carta Proposta escrita será elaborada em conf 
Modelo de Carta Proposta. 

5.2.2. A licitante deverá encaminhar em anexo, no Siste 
Anexo II do Edital, através da opção FICHA TÉCNICA. em arq 
arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexo i.zip, e 
exceder a SOOKb. 
5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão 
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou d 

fldecimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente 
5.3.1. Os preços propostos deverão estar de acordo como . anútadvo do bem cotado. 
5.3.2- Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, se 
demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive 
outro Ónus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta; 

5.3.3- Os preços propostos serão dê exclusiva responsab 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alega 
argumento não previsto em lei. 

5.3.4 Os preços a serem cotados deverão levar em con 
insertos no Termo de Referência, que serão considerados preços 
serão adjudicadas Cartas Propostas com valor superior aos pr 
contratação. 

5.3.5- Na análise das Cartas PropoStas de Preços a Preg ira observará o Menor Preço por Lote, 
expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Lote. 
5.4- Os quantitativos licitados e cotados devérão ser rigorosamente onferidos pelos licitantes. 

5.4.1- A Carta Proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade, e conter todos os 

nitens do lote, conforme licitado. 
5.5- O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior 
de abertura desta licitação, conforme artigo 60  da Lei no. 10.520/ 
Carta Proposta o prazo de validade, será considerado aquele defini 
5.6- À apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciênci 
anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condiçõ 
e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição i 
aplicável, notadamente às Leis Federais n" 10.520/02 e 8.666/93. 
5.7- Somente serão aceitas Cartas Propostas elaboradas e enviada 
seus anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de 
ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Pregoeira por m 
5.8- Será desclassificada a Carta Proposta apresentada em desconf 
5.9- Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou 
declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá enc 
em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, n 
para o endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5100, Cent 
Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 

5.9.1- A Cana Proposta final consolidada deverá ser a 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, dev 
assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguint 

ros. deslocamento de pessoal, custos e 
margem de lucro, não cabendo nenhum 

de do licitante, não lhe assistindo o 
o de erro, omissão ou qualquer outro 

os preços estimados para a contratação, 
ximos para efeito de contratação. Não 

ços unitários e totais estimados para a 

60 (sessenta) dias consecutivos da sessão 
002. Caso a licitante não informe em sua 

no Edital. 
clara de todos os termos do edital c seus 
de participação, competição, julgamento 

tegra.l As suas disposições e à legislação 

através do sistema, inclusive quanto aos 
ualquer outro documento, nem permitido 
o do sistema. 

dade com o disposto neste item. 
ao mudança do preço inicial, depois de 
minhar Carta Proposta final consolidada, 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

Horizonte-Ce, CEP 62.880-060. Att. 

resentada em língua portuguesa, com a 
amente rubricada em todas as folhas e 
dados: 
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a) Dados bancários da licitante: Banco. Agenda e Con 
licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados ba 
julgamento da licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação 
do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura d 
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endere 
e função na empresa, bem como cópia do documento que 
da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da li 
apresentados após o julgamento da licitação. 
5.9.2. A Carta Proposta final consolidada deverá conter 

inclusive retratar os preços unitários e totais. de cada item a 
consonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação. 

5.9.3. A proposta final consolidada não poderá conter 
estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, mdc 
licitante readequar o valor do item aos valores constantes no Te 

flucitatório do qual do Edital é pane integrante. 

-Corrente. Obrigatório somente para a 
cários poderão ser apresentados após o 

nome pessoa fisica ou jurídica), aposição 
NPJ ou CPF; 
Contrato, constando o nome, CPF, RO, 
completo, incluindo Cidade e UF, cargo 
poderes para assinar contratos em nome 

tação. Neste caso, os dados poderão ser 

os requisitos tratados no subitem 5.1. 
novo valor proposto, atualizados em 

valores unitários e totais superiores ao 
ndentemente do valor total, devendo o 
o de Referência que compõe o processo 

6- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.1- OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PR.EFE TURA DE HORIZONTE, na forma dos 
artigos 27 a 31 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e conso' da, habilitar-se-Ao à presente licitação 
mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 6.3 a 6.7), os quais serão analisados 
pela Pregoeira quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de valida 
6.2- Os documentos de Habilitação compreendidos nos itens 6.3 
remetidos imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, a 
Comissão Permanente de Pregão, com posterior encaminhamento 
de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do 10  dia útil subsequente 

6.2.1- O e-mail para envio dos documentos necessários à h 
6.2.2- O endereço para entrega dos documentos em origin 

Castelo Branco, 5100. Centro, Horizonte-Ce. CEP 62.880-060. 
Horizonte-Ce. 
6.3- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

6.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa 

nempresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da li 
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registr 

6.3.2- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CON 
ADITIVOS E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em 
público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratand 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Ju 
da Junta onde tem sede a matriz. 

6.3.3- INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompa 
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apr 
das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cart 

6.3.4- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando 
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTO 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.3.5- Documento Oficial de Identificação Válido (Com 
Administrador e ou Titular da Empresa. 
6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHIS 

6.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
6.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes est 

COMISSÃO PERMANENT 
Av. Presidente Castelo Bran 
Eone: (85)3336.1434 
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6.7 deste termo de referência deverão ser 
a solicitação da Pregoeira, por e-mail à 
o original ou cópia autenticada, no prazo 
o envio eletrõnico. 
itação é: pregao®horizonte.ce.gov.br  

1 ou cópia autenticada é: Av. Presidente 
tt. Comissão Permanente de Pregão de 

anua individual, no registro público de 
'tante ser a sucursal, filial ou agência. 
da Junta onde tem sede a matriz. 
RATO SOCIAL E TODOS OS SEUS 
igor devidamente registrado no registro 
de sociedades empresárias e, no caso de 
us administradores; devendo, no caso da 
ta onde opera com averbação no registro 

caso de sociedades simples - exceto 
hada de prova da diretoria em exercido; 
entar o registro no Cartório de Registro 
rio onde tem sede a matriz. 
e empresa ou sociedade estrangeira em 
ZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 

o) e comprovante de CPF. do Sócio. 

A: 
ridicas (CNPJ); 
dual ou municipal, conforme o caso, se 



I 

u ramo de atividade e compativel com o 

ais e Dívida Ativa da União (inclusive 
°1.751. de 02/10/2014; 
domicilio ou sede da licitante; 

domicilio ou sede da licitante; 
r tempo de serviço (FGTS); 
nte a Justiça do Trabalho, mediante a 
as Consolidações das Leis do Trabalho, 

IRA: 
ção judicial expedida pelo distribuidor da 

ridente a lO% (dez por cento) do valor 
ao da Certidão Simplificada emitida pela 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao 
objeto contratual; 

6.4.3- Prova de Regularidade relativa aos Tributos Fed 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 

6.4.4- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual 
6.4.5- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal 
6.4.6- Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia 
6.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos PC 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A 
aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943. 
6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINAN 

6.5.1- Certidão negativa de falência ou concordata/recuper 
sede da pessoa jurídica; 

6.5.2- Capital social mínimo ou património liquido corr 
arrematado, podendo a comprovação ser feita através da apresenta 
Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

9)6.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.6.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pes. 

com  identificação do assinante, comprovando aptidão da li 
compatíveis com o objeto da licitação. 

6.6.1.1- Em se tratando de atestado fornecido por pessoa 
obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante; 

6.6.1.2- O atestado deverá ser emitido em papel rim 
declarante, com nome e cargo do signatário; 

6.6.1.3- Não será aceito atestado emitido pelo licitante em 
períodos de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e 
de contratação; 

6.6.1.4 Os licitantes deverão apresentar apenas atestado ne 
exigido; 

6.6.1.5- O atestado deverá conter as seguintes infbrmações 
a) Nome do contratado e do contratante; 
ti) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos prod 
e) Declaração satisfatória na entrega do objeto. 

fl 6.6.2- (Exigências para o lote 1) As licitantes deverão ap 
da Portaria n° 18- DLOG, de 19 de dezembro de 2006 do Ministéri 

6.6.2.1- Relatório de Avaliação Técnica (RAT) expedido 
Ministério do Exército, dentro do prazo de validade. 

6.6.2.2- cópia autenticada do Titulo de Registro (TR) ou C 
Técnico Experimental (R.eTex) e apostilamento do Exército (para 
validade. 
6.7- DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

6.7.1- Declaração de que, em cumprimento ao cstabele 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXII], do art. 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
(dezesseis) anos cm trabalho algum, salvo na condição de aprendiz 
modelo constante nos Anexos do edital; 

6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licita 
ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, fic 
ocorrências posteriores (art. 32. §20, da Lei N'. 8.666/93), conform 
6.8- No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CAI) 
HORIZONTE, a documentação mencionada nos subitens 6.3 a 6. 
do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto á Prefeitura d 

oa jurídica de direito público ou privado, 
'tante para desempenho de atividades 

ridica de direito privado, este deverá vir 

rado que identifique a pessoa jurídica 

eu próprio nome, nem os que se refiram a 
enhum outro que não tenha se originado 

essário e suficiente para comprovação do 

ásicas: 

entar. ainda, em atendimento ao art. 30 
da Defesa - Exército Brasileiro: 

a Secretaria de Ciência e Tecnologia do 

cado de Registro (CR). o Relatório 
mercializar), dentro do prazo de 

do na Lei N°. 9.854, de 27/10/1999, 
da Constituição Federal, não emprega 

insalubre, nem emprega menores de 16 
a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

te não foi declarada inidónea para licitar 
do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e da 

o ciente da obrigatoriedade de declarar 
modelo constante nos Anexos do edital; 
STRADOS NA PREFEITURA DE 
poderá ser substituída pela apresentação 
Horizonte, assegurado, neste caso, aos 

COMISSÃO PERMANENT 
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demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes, o 
documentos tratados nos subitens 6.6 e 6.7 deste termo de referên 
serão analisados pela Pregoeira. 

6.8.1-A documentação constante do Cadastro de Fornece 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto do e 
6.9- Será inabilitado o licitante que não atender as exigências do 
como apresentar os documentos defeituosos cm seus conteúdo e fo 

7. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. A ata de registro de preços terá validade pelo prazo de 12 (do 
assinatura. improrrogáveis. 

aí deverá ser entregue acompanhado dos 
a, cuja autenticidade e prazo de validade 

ores da Prefeitura de Horizonte deverá 
ital. 
ira[ referentes à fase de habilitação, bem 

e) meses, contado a partir da data da sua 

8. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUIL 
8.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, se 
demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o forneci 

flnciusive a margem de lucro. 
8.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da en 
ordens de compras/autorizações de fornecimento expedidas pela 
notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despe 
estaduais e municipais. CRF Fgts e CND trabalhista do licitante 
condições da proposta. 
8.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o e 
no subitem 8.2, observadas as disposições editalicias e contratuai 
fornecedor ou através de cheque nominal. 
8.3. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preç 
8.4. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipót 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, co 
e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativ 
termo aditivo, ser' restabelecida a relação que as panes pactu 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remu 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrat 
8.666/93, alterada e consolidada. 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas decorrentes dos futuros contratos correrão à con 
orçamentárias do órgão solicitante. 

RIO: 
incidência de todos os tributos, encargos 
uros, deslocamentos de pessoal, custos e 
nto dos produtos licitados/contratados, 

ega dos produtos solicitados, segundo as 
dministraçào, de conformidade com as 

a, acompanhadas das certidões federais, 
ncedor, todas atualizadas, observadas as 

caminhamento da documentação tratada 
através de crédito na conta bancária do 

s são irreajustáveis. 
se de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou 

gurando álea económica extraordinária 
onde reste demonstrada tal situação e 

ram inicialmente entre os encargos do 
eração do fornecimento, objetivando a 
na forma do art. 65. II, "d" da Lei N°. 

dos recursos respectivos, nas dotações 

10- FISCAL DO CONTRATO: A execução do contrato será a 
Alencar Munir, doravante denominado fiscal de contrato, o qual 
ação de que trata o art. 67 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolida 

11 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
11.1- As panes se obrigam reciprocamente a cumprir integr 
convocatório, termo de referência, contrato e proposta, da Lei N°. 
N°. 10.520/02. 
11.2- A CONTRATADA obriga-se a: 
11.2.1- Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitant 
horas, a contar da data do seu recebimento. 
11.2.2- Entregar os produtos licitados/contratados no prazo m 
recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo ór 
as especificações contidas no contrato, no termo de referência, n 

panhada e fiscalizada pelo Sr. Vinícios 
everá exercer em toda a sua plenitude a 

lmente as disposições do instrumento 
.666/93, alterada e consolidada e da Lei 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

ximo de 30 (trinta) dias, contados do 
o solicitante, observando rigorosamente 
anexos e disposições constantes desu 

COMISSÃO PERMÀNENT 
Av. Presidente Cagelo Bran 
Fone: (85) 3336.1434 
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proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagament 
ónus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quais 
sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções: 
1') Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adrnin 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzin 
acompanhamento pelo órgão interessado: 
c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou s 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
N°. 8.666/93; 
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos órgãos 
atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, im 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
11.2.3- No caso de constatação da inadequação do objeto licitad 

fl termo de referência, no edital ou na proposta de preços da C 
recusará, devendo no prazo máximo de 30 (trinta) dias ser adequa 
11.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produt 
1,) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
c) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da 
segurança; 
d) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para fácil 
informações, instituições e entidades necessárias à consecução 
referência, parte integrante do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no 

12. SANÇÕES: 
12.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade das 
registro de preços ou termo de contrato, deixar de entregar ou apr 
certame, ensar o retardamento da execução dos serviços, não 
fraudar na execução dos serviços, comportar-se de modo inidóne 

nde licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será d 
Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de a 
cominações legais: 
I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor detentor da ata 
caso de: 
a) Recusar em celebrar a ata de registro de preços ou termo de con 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
e) Não manter a proposta ou lance; 
4) Fraudar na execução do contrato; 
e) Comportar-se de modo inidóneo; 
II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia 
contados do recebimento da ordem de compra ao endereço con 
contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
no caso de retardamento na entrega; 
III. Multa moratória de 201/o (vinte por cento) sobre o valor da c 
(trinta) dias: 
12.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possa 
Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção ma 
licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ri 
em outros documentos que o complementem, não abrangidas n 

de todos os impostos, taxas e quaisquer 
uer encargos judiciais ou extrajudiciais, 
o fornecimento do objeto, que lhes sejam 

tal ou em parte, o objeto do contrato em 

tração ou a terceiros, decorrentes de sua 
essa responsabilidade a fiscalização ou o 

pressões que se fizerem no fornecimento, 
trato, na forma do § 1° do art. 65 da Lei 

licitantes, cujas reclamações se obriga a 
atamente e por escrito, de qualquer 

ás normas e exigências especificadas no 
NTRATADA, a CONTRATANTE os 

os às supracitadas condições. 

ga desde que observadas as normas de 

tai o acesso da contratada a todas as 
dos objetivos de que trata o termo de 

ntrato. 

proposta de preços, não assinara ata de 
entar documentação falsa exigida para o 

mantiver a proposta ou lance, falhar ou 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
edenciado no Cadastro do Município de 

licação das seguintes multas e das demais 

registro de preços ou da contratação no 

ato quando regularmente convocado: 

atraso na entrega do objeto solicitado, 
tante do cadastro de fornecedores ou do 
mpra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, 

mpra, na hipótese de atraso superior a 30 

acarretar transtornos às atividades da 
grave, ou descumprimento por parte do 
ata de registro de preços, no contrato ou 
subitens anteriores, serão aplicadasem 

COMISSÃO PERM 
Av. Presidente CageIo 
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nsolidada, e na Lei 14°. 10310/02, as 

r objeto da ordem de compra, ou do 

icipal no prazo de 05 (cinco) dias a 
e Arrecadação Municipal - DAM. 
camente descontado do pagamento a 

tante. o valor devido será cobrado 
brado mediante processo de execução 

o aplicadas após regular processo 

to ao contraditório e à ampla defesa, 

COMISSÃO PERMÁNE 
Av. Pmidentc C&C4O 8 
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prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93. alterada e c 
seguintes penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o va 
valor global máximo da ata ou contrato, conforme o caso: 
12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro m 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento 
12.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será autom 
que o licitante fizer jus. 
12.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do 1 
administrativamente ou inscrito como divida ativa do município e c 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
12.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções se 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
12.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o d' 
garantidos os seguintes prazos de defesa: na) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e adv 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de lic 
Horizonte/CE e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores 
prazo de até 05 (cinco) anos. 
12.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indicio de c 
Pública ou ao erário deverá inaugurar um procedimento admini 
ocorridos durante os procedimentos licitatórios serão comunicados 
pela Pregoeira à Procuradoria Geral do Município para apuração. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1. Este termo de referência, visa atender as exigências le 
modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços, constando 
ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que 
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em r 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para su 
incisos 1,11 e 111 do art. 30  da Lei N°. 10.520/02. 
13.2. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520/02 e os Decret 

,,
obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado com 
modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e  
obrigatórios do edital, devendo atar inserido obrigatoriamente no bojo do p 
gestor, tio caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de ind 
ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obt 
Mm. Benjamin Zymler). 
13.3. Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e 
aos licitantes antes de concluído a fase de lances. 

s para o procedimento licitatório na 
as condições necessárias e suficientes, 

mprometam, restrinjam, ou frustrem o 
zão de naturalidade dos licitantes ou de 

especificação, confbrme disposto nos 

n°3.555/00 e no 5.450/05 não exigem a 
um anexo ao edital. "Na licitação na 

eços unitários n4o constitui um dos elementos 
essa relativo ao certame. FYazni a critério da 

frase orçamento no dital ou de inJbnnar, no 
lo." (Acórdão n° 114/2007. Plenário, rei. 

o edital, não exibindo o valor estimado 

rtência; 
tar e contratar com o Município de 
do Município de Horizonte/CE pelo 

usar dano ou prejuízo a Administração 
tivo de apuração dos fatos. Os casos 

oficialmente e, devidamente instruido, 
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4NEXO U 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: 

• futuras e eventuais contratações para 
wança de interesse da Secretaria de 
izonte/CE (com ampla participação e 
trio de Referencia. 

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visand 
Aquisição de placas Balísticas, equipamentos e acessórios de se 
Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte do Município de 1k 
lotes exclusivos à ME e EPP), conforme especificações comidas no T 

Lote 

Item Descrição 	 Unid. (constando toda a especificação do Anexo 1) Quant. Marca Valor 
Unir. 

Valor 
Total 

- 
Prazo de Entrega: 

Prazo de validade da Cana Proposta (em dias, conforme estabelecid • em edital): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofe dos estão incluídas todas as despesas 
incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sacia e demais ônus atinentes à execução do 
objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamen e os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigencias do instrum • to convocatório (edital). 

Pata: 

COMISSÃO PERMANENjE l)L. PR I.( Á() 
À.. Pr&derne CaeIo B, o 5100- Centro. CLI': 62.1180.060 llori,onle- CE 
Fone: (0)3336.1434 raco  
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.07.19.2 - SRi' 

frjQRQDgCLSSK» 

1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICACÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa pra 
processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado 
estabelecido na Lei ti0  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU 
artigo 70,  da Constituição Federal, não emprega menores de IS (dez 

u insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

ar, especialmente para fins de prova em 
o Ceará, que, cm cumprimento ao 
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do 

to) anos em trabalho noturno, perigoso 
rabalho algum, salvo na condição de 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi dclarada inidônea para licitar e contratar 
com a Administração Pública, e da inexistência de fato supervenie e impeditivo de sua habilitação ficando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, confo e 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 pe as da Lei. 

(CE), 	de 	  20.... 

COMISSÃO PERMANEN E I)E I'REGÃ() 
Av. Presidente Caseio Brflco, n"5100 Centro. CEI': 62.880-060 Ilonzonze- CE 
Fone: 5)3336.I434 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 209.07.19.2 - SRP 

ANEXQIY MINUI&PAAIA DE RJGIST4Q.WLE8K0 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. - 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.07.19.2 - SRP 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

dica de direito público interno, inscrita 
com sede na Av. Presidente Castelo 
rizonte Ceará, através da Secretaria 
do pelo, Sr. Daniel Xavier da Costa. 

rando o julgamento da licitação na 
RP, com a homologação datada de 
resa(s) signatária(s), conforme relação 
timadas e máximas anuais, de acordo 

istas no instrumento convocatório e as 
sposições a seguir. 

Pelo presente instrumento, o Município de Horizonte/CE, pessoa ju 
no CNPJ N°. 23.555.196/0001-86 e CGF sob o N.° 06.920.288-5 
Branco, N° 5100, Centro, HORIZONTE/CE - CEP 62.880-060 - 
Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, neste ato represe 
doravante denominado ORDENADOR DE DESPESAS, consi 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.07.19.2 - 
	  RESOLVE registrar os preços da(s) e 
constante no anexo II desta ata registro de preços, nas quantidades 

flcom a classificação por elas alcançadas, atendendo às condições pr 
constantes desta ata de registro de preços, em conformidade com as 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÕNTC 
as partes ás normas constantes do Decreto Municipal N° 012 de 
30.12.15, da Lei W. 8.666/93c suas alterações, e da Lei N°. 10.520 

N.° 2019.07.19.2 - SRP, sujeitando-se 
.01.11 e Decreto Municipal N° 058 de 

02. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente ata a Seleção de melhor proposta 
e eventuais contratações para Aquisição de placas Balísticas, e 
interesse da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e 
(com ampla participação e lotes exclusivos à ME e EPP), confo 
Referencia, constante do anexo 1 do presente edital do PREGÃO 
no qual restaram classificados em primeiro lugar os licitantes sign 
ata de registro de preços. 

nCLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REG 
3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) 
improrrogáveis. 

ara Registro de Preços visando futuras 
pamentos e acessórios de segurança de 
porte do Município de Horizonte/CE 

especificações contida no Termo de 
LETRÓNICO N.° 2019.07.192 - SRP, 
rios nominados nos anexos 1 e II desta 

RO DE PREÇOS 
ses, contados a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE AT DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1.0 gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Muni'pa1 de Segurança, Cidadania, Trânsito e 
Transporte, no seu aspecto operacional. 

CLÁUSULA QUINTA -DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVOS 
5.1. Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quan itativos, marcas, 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 A ENDB1ENTO 
6.1. Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máxim de 30 (tcinta) dias, a contar da expedição 
da ordem de compra/fornecimento pela local indicado pela CO 

	
TANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNEC 
7.1. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município de El 
nem mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licita 

NTO 
zonte/CE a firmar qualquer contrat*aa 
específicas para aquisição do(s) objeto(s), 

COMISSÃO PERMANE 
Av. Pr&dctte Cagdo B 
Fone: (85) 3336.1434 
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gistro a preferência de fornecimento, em obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do r 
igualdade de condições. 
7.2. As contratações com os fornecedores registrados será formaliza 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de des 
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei ne 8.666/93. alterada e 
7.2.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão s 
fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento co 
legislação pertinente. 
7.3. Os contratos eventualmente celebrados em decorrência desta a 
forma autônoma e se submeterão a todas as disposições constantes 
prorrogações, alterações e rescisões. 
7.4. Os produtos licitados serão entregues mediante expedição 
Administração Municipal, de acordo com a conveniência e oport 
disponibilidade financeira da Contratante. 
7.4.1 A ordem de compra será encaminhada ao fornecedor que dev 

,Horizonte/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a con 
7.s. Se o fornecedor com preço registrado recusar-se a assinar 
respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demai 
respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do 

a pelo órgão interessado por intermédio 
sa, autorização de compra ou outro 
nsolidada. 

r convidadas a firmar contratações de 
ocatório, nesta ata e seus anexos, e na 

de registro de preços serão tratados de 
a Lei N°. 8.666/93, inclusive quanto ás 

de Ordens de Compras por parte da 
nidade administrativas, a necessidade e 

rã assiná-la e devolvê-la ao Município de 
r da datado seu recebimento. 
ordem de compra, sem prejuízo das 

fornecedores classificados na licitação, 
cito classificado. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REEQUIL 
8.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularme 
Horizonte/CE, na proporção da entrega dos bens licitados, segund 
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/fatia 
despesa, acompanhadas das certidões federais, estaduais e mun 
condições cia proposta e os preços devidamente registados. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos a CONTRATADA deve 
respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em n 
8.2.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/no 
Município de Horizonte/CE - ÓRGÃO CONTRATANTE. 
8.3. O Município de Horizonte/CE efetuará o pagamento em até 3 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da do 
observadas as disposições editalicias e desta ata. 

n8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fat 
para as necessárias correções, com as informações que motivara 
pagamento da data da sua reapresentação. 
8.3.2. Para cada ordem de compra, o fornecedor deverá emitir uma 
8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" 
de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto á fazenda p 
escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pel 
facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úte 
cabíveis. 
8.3.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas respo 
aceitação definitiva do fornecimento. 
8.4. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preç 
8.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsivei 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, e 
do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extra 
administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de rec 
a relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargo 
Administração para a justa remuneração do fornecimento, 

O ECONÓMICO FINANCEIRO 
te solicitados os bens pelo Município de 
as autorizações de fornecimento/ordens 
s devidamente atestadas pelo gestor da 
ipais, todas atualizadas, observadas as 

apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
me do Município de Horizonte/CE. 

fiscal deverão ser requeridas junto ao 

(trinta) dias, através de crédito em conta 
mentação tratada nos subitens anteriores, 

as, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
sua rejeiçâo, contando-se o prazo para 

única nota fiscal/fatura. 
s certidões apresentadas, para verificação 

blica, o fornecedor será comunicado por 
Município de Horizonte/CE, sendo-lhe 

S. sob pena de aplicação das penalidades 

sabilidades e obrigações, nem implicará 

são irreajustáveis 
porém de consequências incalculáveis, 

caso de força maior, caso fortuito ou fato 
ntratual, poderá, mediante procedimento 
ida a ordem de compra, ser restabelecida 
da CONTRATADA e a retribuição da 
jetivando a manutenção do equilíbrio 

COMISSÃO PERMÁNENfl. DE PREGÃO 
Av. Presidente CaMelo Bramo, n° sioo  -  Centro  -  CEP: 62.550-060 Ilorixoae- (1 
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econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, 
consolidada. 
8.5.1. Os preços registrados que sofrerem reequilíbrio não ultrapas 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor original 
aquele vigente no mercado à época do registro. 
8.5.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de 
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preç 
8.5.3. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Municíp 
empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro das 
cm que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das emp 
8.5.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os 
inferiores à média daqueles apurados pelo Setor de Cotação de 
responsável pela elaboração e emissão da referida planilha, assim 
que possam surgir. 

flCLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDO 
9.1. São obrigações do fornecedor: 
a) Entregar os produtos licitados dentro dos padrões estabelecid 
acordo com o especificado no instrumento convocatório, nesta a 
referência, que faz parte deste instrumento, observando ainda t 
regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais 
de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida. 
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os 
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judi 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do con 
com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento. 
e) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao M 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fomecim 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão in 
e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo 
providéncias que ultrapassarem a competência do representa 

f' omunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das m 
O Entregar os produtos de forma a não cómprometer o fundo 
Horizonte/CE. 
g) Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não se 
desacordo com as especificações constantes deste instrumento, 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusa 
la) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municípi 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, i 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
i) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Hoaizo 
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nest 
J) Prover todos os meios necessários à garantia da plena oper 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
1) Comunicar imediatamente ao Município de Horizonte/CE qualq 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspo 
na) Possibilitar ao Município de Horizonte/CE efetuar vistoria n 
condições para atendimento do objeto contratual. 

da Lei W. 8.666/93, a terada e 

arão aos preços praticados no mercado, 
ente constante da proposta de preços e 

ercado, o Município de Horizonte/CE 
registrado, de forma a adequá-lo. 
de Horizonte/CE convocará as demais 

rnecedores classificados, respeitado as 
ado, para redução do preço; hipótese 

esas com preço registrado. 
reços registrados que forem iguais ou 
reços do Município de Horizonte/CE, 
mbém, dirimidas as eventuais dúvidas 

pelo Município de Horizonte/CE, de 
de registro de preços e no termo de 

as normas técnicas que eventualmente 
rejuizos decorrentes do descumprimento 

05, taxas e quaisquer Ónus de origem 
ais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, 
ato que lhes sejam imputáveis, inclusive 

1 ou em parte, o objeto do contrato em 

cípio de Horizonte/CE ou a terceiros, 
0, não excluindo ou reduzindo essa 

eressado. 
a execução do contrato. As decisões e 
te da CONTRATADA deverão ser 

didas convenientes. 
amento dos serviços do Município de 

o aceitos os produtos que estiverem em 
em quaisquer pleitos de faturamentos 
do objeto solicitado. 
de Horizonte/CE, cujas reclamações se 
ediatamente e por escrito, de qualquer 

te/CE, no tocante ao fornecimento dos 
ata de registro de preços. 
onalidade do fornecimento, inclusive 

er alteração ocorrida no endereço, conta 
dência. 
suas instalações, a fim de verificar as 
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n) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o Mun cipio de Horizonte/CE, no prazo de 30 
(trinta) dias da recusa, no rodo ou em parte os produtos recusado pela Administração, caso constatadas 
divergências nas especificações, ás normas e exigências especificadas no edital ou na sua proposta de preços. 
o) Providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para o Município de 
Horizonte/CE, a correção ou substituição, dos produtos que apresentem defeito de fabricação. 
p) A empresa vencedora deverá fazer ajustes nas peças, a pedido da administração quando houver necessário. 
a,) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto signo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos, especificações técnicas e comerciais dos produtos 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 objeto desta ata. 
r) Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos p odutos até o (s) local (is) de entrega. 
s) manter, durante a vigência desta ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital relativo á 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, me mo 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 regu amento 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 paamento devido ao fornecedor, o valor 
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. Todo o produto deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitido, em hipótese 
alguma, a entrega de produto reutilizado ou recondicionado; 
9.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, ná execução ou inexecução dos serviços 
objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está stjeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas. 

CLÁUSULA DEZ  -  DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
10.1. O MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE obriga-se a: 
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos. 
1,) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança. 
e) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata de registro de preços. 
d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprova' que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado. 

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

CLÁSULA 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 gerciador. 

COMissÃo PERMANENTE DE PREGÂO 
A'.. Presidente Cagelo Diante, .°5100-Cenho. CEP: 62.880-060 Horizoixe- 0€ 
Fone: (85)3336.1434 
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12.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de pre 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata p 
adesão. 
12.3. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observa 
pela aceitação ou não da execução dos serviços decorrentes 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas 
participantes. 
12.4. As contratações adicionais a que se refere este artigo não 
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convoc 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
12.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de regi 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não partici 

CLÁUSULA TREZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de 

(13.1.1. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
ata, devidamente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 
II- a pedido do fornecedor. 
13.1.2. Pelo MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE: 
a) Quando a empresa detentora do preço registrado descumprir as e 
1,) Quando a empresa detentora do preço registrado não retirar a re 
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justifi 
e) Quando a empresa detentora do preço registrado não assinar 
estabelecido; 
d) Quando a empresa detentora do preço registrado não aceitar r 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 
e) Quando a empresa detentora do preço registrado sofrer sanção 
art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou art. 7° da Lei n° 10.520, de 200 
O Quando a empresa detentora do preço registrado der causa 
previstas nos incisos de Ia XII e XVII do art. 78 da Lei N°. 8.666/ 
13.1.3. Pela EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRA 

Na ) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilit 
egistro de Preços: 

b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses co 
da Lei N°. 8.666/93. 
13.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos n 
13.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedo 
processo administrativo da presente ata de registro de preços. 
13.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço d 
publicação na afixação do fianelógrafo do Município de Horizonte 
menos uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado a pa 
13.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos pre 
Município de Horizonte/CE, facultando-se à está neste caso, a ap 
de registro de preços. 
13.5.1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto 
emitida. 
13.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão 
fornecimento do item. 
13.7. Caso o Município de Horizonte/CE não se utilize da prerr 
preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução 
que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infri 

s, quando desejarem fazer uso da ata de 
a manifestação sobre a possibilidade de 

as condições nela estabelecidas, optar 
adesão, desde que não prejudique as 
m o órgão gerenciador e os órgãos 

rão exceder, por órgão ou entidade, a 
tório e registrados na ata de registro de 

reços não poderá exceder, na totalidade, 
tro de preços para o órgão gerenciador e 
antes que aderirem. 

GISTRO DE PREÇOS 
feno direito, nas seguintes situações: 
aior, que prejudique o cumprimento da 

ndiçóes da Ata de Registro de Preços; 
pectiva nota de empenho ou instrumento 
iva aceitável; 
ordem de compra ou contrato no prazo 

uzir o seu preço, na hipótese de este se 

revista nos incisos 111 ou IV do caput do 

rescisão administrativa, nas hipóteses 

'o: 
do de cumprir as exigências desta Ata de 

tidas no art. 78, incisos XIV. XV e XVI, 

s artigos 79 e 80 da Lei W. 8.666/93. 
será informado, a qual será juntada ao 

fornecedor, a comunicação será feita por 
CE ou em jornal de circulação local, pelo 
ir da última publicação. 
registrados poderá não ser aceita pelo 

icação das penalidades previstas nesta ata 

dente a entrega de ordem de compra já 

as atividades do fornecedor, relativas ao 

gativa de cancelar esta ata de registro de 
e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
gida. 
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CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES 
14.1. Na hipótese de descumprinient.o, por parte do fornecedor, d 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem. s 
previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes 
14.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega de seu 
fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo 
impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte! 
Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 0 
das seguintes multas e das demais cominações legais: 
1. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro 
a) Apresentar documentação falsa exigida: 
b) Não manter a proposta de preços; 
e) 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 

flqualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da 
do cadastro ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% ( 
caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
14.1.3. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
(trinta) dias no fornecimento do bem requisitado. 
14.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorftncias que possam a 
fornecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração, d 
mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer 
na ata de registro de preços, no contrato ou em outros documentos 
subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanç 
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) sobr 
global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso; 
14.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesou 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Docusnen 
14.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será au 

nque o licitante fizer jus. 
14.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito d 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
14.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas 
alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
14.5. A falta de material não poderá ser alegada como m 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cump 
ata. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 
15.1. As infrações penais tipificadas na Lei N°. 8.666/93 se 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicável 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS RECURSOS ORÇAMENT 
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da pr 
conta de dotações orçamentárias consignadas no respectivo or 
ÓRGÃO CONTRATANTE. à época da expedição das compet 
fornecimento. 

1 

e preços: 

pedido, por dia de atraso na entrega de 
ordem de compra no endereço constante 
inze por cento) sobre o valor do pedido, 

dido, na hipótese de atraso superior a 30 

rrecar transtornos ao desenvolvimento do 
Me que não caiba a aplicação de sanção 

obrigações definidas neste instrumento. 
ue o complementem, não abrangidas nos 

previstas na Lei 14°. 8.666/93, alterada 

o valor objeto da requisição, ou do valor 

Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
o de Arrecadação Municipal - DAM. 

ticamente descontado do pagamento a 

licitante, o valor devido será cobrado 
cobrado mediante processo de execução 

os artigos 86 a 88 da Lei N°. 8.666/93, 

civo de força maior e não eximirá a 
mento das obrigações estabelecidas nesta 

objeto de processo judicial na forma 

OS 
ite ata de registro de preços, correrão à 
mento municipal vigente, em favor do 
rires ordens de compra/autorizações de 

qualquer das obrigações definidas neste 
rão aplicadas, sem prejuízo das sanções 

• - nas: 
• 'jeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

idóneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
e será descredenciado no Cadastro de 

(cinco) anos, sem prejuízo de aplicação 
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das por intermédio de lavratura de termo 

tal de pregão que lhe deu origem e seus 

de preços ou o contrato decorrente do 
expressa autorização do Município de 

uer das prerrogativas dispostas no artigo 

s trabalhistas, fiscais e comerciais não 
pagamento, nem poderá onerar o objeto 

os bens pela Administração. 
•uízo das responsabilidades contratuais e 
torização da Administração. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES  FINAIS 
17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
17.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registr 
aditivo à presente ata de registro de preços. 
17.1.2. Integram esta ata de registro de preços, os seus anexos, o e 
anexos, e as propostas das empresas classificadas por item. 
17.1.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registr 
presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia 
Horizonte/CE. 
17.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qua 
58 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
17.3. A inadimplência do fornecedor com referência aos enca 
transfere ao Município de Horizonte/CE a responsabilidade por se 
desta ata de registro de preços ou restringir a Wgularizaçao e o uso 
17.4. A CONTRATADA, na execução do fornecimento, sem p 

I
legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa a 

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
18.1.0 foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para 
deste Instrumento, em obediência ao disposto no § 20  do art. 55 da 

irimir questões decorrentes da execução 
i N. 8.666/93, alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de pre ..., na presença de 02 (duas) testemunhas 
que também o assinam, para que produza os teus jurídicos e legais 'feitos. 

«DATA» 

Daniel Xavier Da Costa 
Secretaria Municipal de Segurança, Cidadania, 

Trânsito e Transporte 
Ordenador de Despesas 

GERENCIADOR 

«RAZÃO SOCIAL» 
c«CNPJ N°.» 

«REPRESENTANTE» 
c«CPF N°.» 
DETENTORA 

n 
TESTEMUNHAS 

	

1. 	  

	

2. 	  

 

CPFN°. 

 

  

CPFN° 	  
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1. RAZÃO SOCIAL: - 
CNFJN°.:_ 
ENDEREÇO: - 
TELEFONE: - 
EMAIL: 
REPRESENTANTE: - 
RGN°.:_ 
CPFN°.:_ 

COMISSÃO PERMAN NTE DE PREGÃO 
A.. PrSdenre Ca'do ranco, n'5 100  - Centro- CEP: 62.880-060 Iloflzcngc- CE 
Pose: ($5) 3336.1434 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.  

ANEXO II— REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS. ESPECIFICAÇÃO DOS I'RODUTOSJ, 
QUANTITATIVOS. MARCAS E EMPREMS FORNECEDORAS 

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 eguir registados por item. 

Razão Social: 
CNPJN°: 

ESPECIFICAÇÃO QTDE. VR. UNITÁRIO VR. TOTAL MARCA 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo ftnco, n°5100-Centro - CEP: 62.880-060 Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO •° 2019.07.19.2 - SRI' 

ANEXOVNRWIAJ?O QQNJ ItATO 

  

CONTRATO N°: 

CONTRATO 
LADO A 
HORIZON 
O FIM QUE 

QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
E DO OUTRO 	 PARA 

ELE SE DECLARA. 

n 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de dir 
23.555.196/0001-86 e CGF sob o n° 06.920.288-5, com sede 
Centro, Cep: 62.880-060, Horizonte/CE, através da 
Transporte, neste ato representado pelo Sr. Daniel Xavier da 
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a e 
privado, sediada à 	, inscrita no CNPJ N°. 	 p0 
N°. 	. doravante denominada CONTRATADA, fl. 
CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabeleci 

ito público interno, inscrita no CNPJ W. 
Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100. 

Municipal de Segurança, Trânsito e 
osta, Secretário Municipal de Educação, 

esa 	 pessoa jurídica de direito 
seu representante legal, Sr. 	 CPF 

m entre si o presente TERMO DE 

bado sob o n° 2019.07.19.2 - SRP, cujo 
saudo frituras e eventuais contratações 

de segurança de Interesse da Secretaria 
cíplo de Horizonte/CE (com ampla 

s comidas no Termo de Referenda, 
m a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das 

/07/2002. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico t 
objeto é a Seleção de melhor proposta para Registro de Preços 
para Aquisição de placas Balísticas, equipamentos e acessório 
de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte do M 
participação e lotes exclusivos à ME e EPP), conforme espedfi 
com Ata de Registro de Preços n° 	em conformidade 
Licitações Públicas, etc os termos da Lei Federal n° 10.520, de 1 

fl 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE 
FINANCEIRO 
3.1. O valor global da presente avença é de R$ - (J 
produtos, segundo as ordens de compras expedidas pela Admi 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
Estaduais, Municipais, FGTS, CNDT do contratado, todas 
proposta e o se: uinte:  

+ ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 1 MARC VIL UNITÁRIO VR. TOTAL 

DO REEQUILtBRIO ECONÔMICO- 

ser pago na proporção da entrega dos 
istração, de conformidade com as notas 
acompanhadas das Certidões Federais, 

alizadas, observadas as condições da 

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 
contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice 1GP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e 
encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.1, obse das as disposições editalicias, através de 
crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque no na]. 
3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota 
Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de rizonte-Ce. 
3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsive porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, m caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinári e extracontratual, poderá, mediante 
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situa o e termo aditivo, ser restabelecida a 
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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 artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir ia data de sua assinatura e vigerá até o dia 
	de 	 de 	ou até a entrega da totalidade dos produtos, 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) do :ação(coes) orçamentária(s) da Secretaria 
Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte: 

órgão 1 Unidade Orçamentária 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As partes se obrigam reciprocaménte a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, termo de referência, contrato e proposta, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da 
Lei N°. 10.520/02. 
6.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
6.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao órgão solicitante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da data do seu recebimento. 
6.2.2. Entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando 
rigorosamente as especificações contidas no contrato, no terra) de referência, nos anexos e disposições 
constantes de sua proposta de preços, assumindo 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 do fornecimento do 
objeto, que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceins, e ainda: 
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em pane, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Admi i istração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, Mó excluindo ou reduzi do essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento pelo órgão interessado; 
e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
N°. 8.666/93; 
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelosórgãos 
atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, i 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
6.2.3. No caso de constatação da inadequação do objeto licita 
termo de referência, no edital ou na proposta de preços da 
recusará, devendo no prazo máximo de 30 (trinta) dias ser adequ 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os prod tos. 
e) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da e trega desde que observadas as normas de 
segurança. 
d) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas ne e contrato. 

Ação Projeto de Atividade Fonte 	Elemento de Despesa 

pressões que se fizerem no fornecimento, 
ntrato, na forma do § 1° do art. 65 da Lei 

olicitantes, cujas reclamações se obriga a 
• diatamente e por escrito, de qualquer 

às normas e exigências especificadas no 
NTRATADA, a CONTRATANTE os 

dos às supracitadas condições; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
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e quaisquer das obrigações definidas neste 
serão aplicadas, sem prejuízo das sanções 
penas: 
ução do contrato, não mantiver a Carta 
r-se de modo inidóneo ou cometer fraude 

de Horizonte e será descredenciado no 
co) anos, sem prejuízo de aplicação das 

7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, 
instrumento ou em outros documentos que o complementem, 
previstas na Lei no 8.666/93, alterada e consolidada, as seguinte 

7.1.1. Se o contratado ensejar o retardamento da ex 
Proposta, falhar ou fraudar na execução do  contrato, compo 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Municipi 
Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 5 (ci 
seguintes multas e das demais cominações legais: 

1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudica o no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame 
b) não mantiver a proposta ou lance: 
c) fraudar na execução do fornecimento/contrato: 
d) comportar-se de modo inidâneo: 
II - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) 

contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço 
(quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferio 
na entrega dos bens; 

III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 

7.1.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrên 
desenvolvimento das atividades da administração, desd 
grave, ou descumprimento por parte do licitante de 
instrumento, ou em outros documentos que o com 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais san 
consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cent 
valor global do contrato, conforme o caso; 

7.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesou 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Docu 

7.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou deposi 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
7.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Mu 
execução fiscal, com os encargos correspoüdentcs. 
7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impost 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório 
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de for 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das oW 
75. Após o devido processo administrativo, conforme disposto 
neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existe 
ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impos 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

r dia de atraso na execução do contrato, 
nstante do cadastro, até o limite de 15% 

a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento 

alor da solicitação, na hipótese de atraso 

as que possam acarretar transtornos ao 
que não caiba a aplicação de sanção mais 
uaisquer das obrigações definidas neste 

lementem, não abrangidas nos subitens 
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e 

sobre o valor objeto da requisição, ou do 

Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
rito de Arrecadação Municipal - DAM. 

será automaticamente descontado do 

o licitante, o valor devido será cobrado 
icipio e cobrado mediante processo de 

$ nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 

a maior e não eximirá a CONTRATADA 
gações estabelecidas neste contrato. 
no Edital, as multas pecuniárias previstas 
te no Município em favor da Contratada 

nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato e 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que 
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos 
quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipót 
artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos n 

a a sua rescisão, com as consequências 

trato ficará rescindido de pleno direito, 
ssista à Contratada o direito de reclamar 
ovcnientes da sua execução, ocorrendo 
es previstas na Legislação, na forma dos 

s artigos 79 e 80 da Lei de Licitações. 
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRA 
9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscaliza 
especialmente designado pela Ordenadora de Despesas, o qual 
de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habi 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vi 
licitatória. 
10.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso 
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente 
com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
10.5. A inadimpléncia do contratado com referência aos enc 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu p 
contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela 
10.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizaç 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens 
edital, da proposta e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de tran 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para diri 
Contrato, cm obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da L 
consolidada. 

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, Ia 
que também o assinam, para que produza os seus jurídicos ele 

Horizonte-Ce, 

O 
pelo Servidor Vinicios Alencar Muniz, 

everá exercer em toda sua plenitude a ação 

xecução do contrato, em compatibilidade 
itação e qualificação exigidas na licitação. 
culada ao edital de licitação e à proposta 

e qualquer das prerrogativas dispostas no 

a Administração ou por acordo das partes, 

rgos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
mento, nem poderá onerar o objeto do 

ministração. 
responsabilidades contratuais e legais, não 
o da Administração. 
rnecidos em desacordo com os termos do 

crição, todas as peças que formam o 

responsável perante terceiros pelos atos 
clamações e indenizações. 

ir questões decorrentes da execução deste 
i 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e 

ado neste Município, perante testemunhas 
s efeitos. 

Sr(a). 

Daniel Xavier da Costa 
Secretário Municipal de Segurança, 

Trânsito e Transporte 
CONTRATANTE 

NPJ(MF): n.° -  
CPF: n° 	  

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	 C 

	

2. 	 C 
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