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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N°. 08.16.01/2017-PP 

PREGAO PESENCIAL N°. 06.23.02/2017-PP - Regido pela Lei n o . 10.520/2002 subsidiariarnente, pela 
Lei 8.666/1993 e suas alteraçoes posteriores. 

SESSAO PUBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA D0cuMENTAçA0 DE 
HABILITACIO 

Data: 01 dé Setembro de 2017 - Horário: 09h (Nove horas), sendo o credenciarnento das 08h as 
O9hOOmin. 

Local: Sala Ide Licitaçao da Câmara Municipal de Tianguá, situada na Rua Deputado Manoel Francisco, 
n°. 650 - Cntro, CEP: 62.320-000 - Tianguá/CE. 

Pregoeiro Oficial: Fernando Eduardo Frota Moita 

1.1. A CAN!ARA MUNICIPAL DE TIANGUA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado pela 
Portaria n° 202/2017, de 28 de Julho de 2017, torna pCiblico, para conhecimento de todos os 
interessados, que fará realizar licitaçao na modalidade de PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREO GLOBAL, conforme descto neste Edital e seus anexos, de conformidade corn a Lei 
10..620/2002 e Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes. 

1.2. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e Os Documentos de Habilitaçao definidos no objeto 
deste Editale seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro dia 01 de Setembro de 2017 as 09h - na 
Sala de Liciaçäo da Câmara Municipal de Tianguá, situada na Rua Deputado Manoel Francisco, n°. 650 

Centro, CEP: 62.320-000 - Tianguá/CE. 

fl 	2. DO OBJTO 

2.1. 0 objto da presente licitaçao é a CONTRATAcAO DE EMPRESA PARA 0 SERVIO DE 
MANUTENcAO CORRETIVA, COM REPOSIAO DE PEAS ORIGINAlS EM COMPUTADORES E 
NOTEBOO(S PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUAICE, conforme especificaçOes e 
quantidades discriminadas no Termo de Referência (Anexo II) deste Edital. 

3.1. So poderäo participar Os interessados que atenderem a todas as exigencias constantes deste Edital 
e seus Anxos, correndo por sua conta todos Os custos decorrentes da elaboraçao e apresentacao de 
suas pro as, não sendo devida nenhuma indenizacao as licitantes pela realizaçäo de tais atos. 

3.2. Näo será admitida nesta licitaçao a participacao de ernpresas enquadradas em quaisquer das 
hipOteses a seguir elencadas: 

a) Que se encontrern sob falência, concordata, concurso de credores, dissoluçäo ou 
liquidacao; 
b)Que em regime de consOrcio, qualquer que seja sua forma de constituiçäo, sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre Si; 
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AO PREGOEIRAO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREOS 
PREGAO PRESENCIAL No 	 -PP 
RAZAO SOCIAL 
C.N.P.J. 

5.4. 0 envelope dos Documentos de Habilitaçäo deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes 
informacOes 

AO PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA 
ENVELOPE 02- DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 
PREGAO PRESENCIAL NO 	 -PP 
RAZAO SOCIAL 
C.N.P.J. 

5.5. Efetivado o Credenciamento das Licitantes, as _h, inicialmente, será aberto o Envelope 01 - 
Proposta de Preços - e, apôs, o Envelope 02 - Documentos de Habilitação. 

6. DA PROPOSTA DE PRECOS 

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em urna via impressa, preferencialmente no 
Formulário Padrão de Proposta (Anexo I), redigida corn clareza em lingua portuguesa, salvo quanto a 
expressoes técnicas de uso corrente, sern alternativas, sern emendas, sern rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada na (iltirna folha, rubricada nas dernais pelo representante legal da 
licitante. 

6.2. Na Proposta de Precos deverão constar: 

6.2.1. Razão social da licitante, ng do CNPJ/MF, endereco completo, telefone, fax para contato e, se 
possivel, endereco eletrônico (e-mail), nQ da conta corrente, agenda e respectivo Banco; 

6.2.2. Especificacão clara do objeto, corn todos seus itens, corn respecUvas quantidades, de acordo corn 
o Anexo I déste Edital. 

6.2.3. Prazó de eflcácia da proposta, o qual näo poderâ ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentaçao; 

6.2.4 Urnaünica cotaçao, corn preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional, expressos em 
algarismos e por extenso, sem previsäo inflacionáa. Em caso de divergência entre Os valores unitários e 
totais, seräO considerados Os primeiros; 

6.3. Os preços apresentados na proposta devern incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e idiretos, tributos incidentes, taxa de administraçao, serviços, encargos sociais, trabaihistas, 
seguros, treinarnento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprirnento integral do objeto deste 
Edital e seUs Anexos; 

6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretarnente 
cotados que não tenharn causado a desclassificacao da rnesma por caracterizar preco inexequivel no 
julgamentd das propostas, seräo considerados como inclusos nos precos, näo sendo considerados 
pteitos de 1 acréscirnos, a esse ou qualquer titulo, devendo os produtos ser fornecidos sern onus 
athcionais; 
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6.5. A apresentacao das propostas implicará na plena aceitacao, por parte do licitante, das condiçöes 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

6.6. Serão dsclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçoes e exigências do presente 
Edital e de sus Anexos e que apresentem ornissOes, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

6.7. 0(a) Prégoeiro(a) considerará como formal, erros de somatôrios e outros aspectos que beneficiem a 
Administraçäo Püblica e não implique nulidade do procedimento. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. ApOs apresentaçao da proposta, nao cabera desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

7.2. Abertosos envelopes, as propostas serão rubcadas pelo (a) Pregoeiro (a); 

7.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor Preco Global; 

7.4. Lido Os :precos  o (a) Pregoeiro (a) relacionará todas as propostas em ordem crescente. 

7.5. 0 autorlda oferta de valor mais baixo e os das ofertas corn preços ate 10% (dez por cento) supeores 
àquela poderaofazer novos lances verbais e sucessivos, ate a proclamacao do vencedor; 

7.6. Näohavendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condicoes definidas no item anterior, ó (a) Pregoeiro 
(a). classificärá as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer qie sejam seus preços ofertados na proposta escrita; 

7.7. 0 (a) Pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de malor preço e Os demais, em 
ordem decréscente de valor; 

7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), irnplicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do ültimo preco apreentado pelo 
licitante, para efeito de ordenaçãô das propostas; 

7.9. Näo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as 
penalidades constantes no item 12 deste Edital; 

7.10. Casol näo se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escta de 
menor preço e o valor estimado para a contratacao; 

7.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o (a) Pregoeiro (a) examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

7.12. Sendp aceitável a proposta de menor preco, será aberto o envelope contendo a documentaçäode 
habilitacãodo licitante que a tiver forrnulado, para confirmaçäo das suas condicoes habilitatôrias. 

7.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-Ihe àdjudicado o objeto do certame; 

ONAWNw- • Ikft wl  
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7.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigencias habilitatárias, o (a) Pregoeiro 
(a) examinaá a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitacao do 
proponente, na ordem de classificacao, e assim sucessivamente, ate a apuracao de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; 

7.15. Nas situaçOes previstas nos subitens 7.10, 7.11 e 7.14, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar 
diretamente àom o proponente para que seja obtido preco melhor; 

7.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 
devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e os hcitantes presentes, ressaltando-se 
que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-Ihes facultado esse direito. 

B. DA HABILITACAO 

8.1 Poderäo participar desta licitacao os interessados que atendam aos requisitos de habilitacao previstos 
neste Edital. 

8.2 Para participar as empresas interessadas deveräo apresentar côpia dos documentos abaixo 
relacionados, em plena validade, e devidamente registrados em cartório. 

8.2.1 - Relativos a Habilitaçao Juridica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por açoes, acompanhado de documentos de eleicao de 
seus administradores; 
b.1) os documentos em apreco deverão estar acompanhados de todas 

as alteraçoes ou da consolidacão respectiva; 
c) lnscriçao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercicio; e 
d) Decreto de autorizaçao, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou 
autorizacao para funcionamento expedido pelo Orgao competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

e) Cédula de Identidade do(s) sôcio(s) administrador(es); 

8.2.2 - Relativos a Regularidade Fiscal e Trabaihista: 
a) Prova de inscçäo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ; 
b) Prova de inscriçao no Cadastro de Contribuintes estadual, municipal 

ou distrital, se houver, relativo ao domicillo ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel corn o objeto 

licitado. 

c) Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do dornicilio ou da sede do licitante; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituidos por lei; 

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentacao de certidäo negativa, nos termos 
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do Titulo VU-A da Consolldapäo das Leis do Trabalho, aprovada polo 
Decreto-Lei no 5.452, do lo de malo de 1943; 

8.2.3 - Relativos a Qualificacao EconOmico-Financeira: 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da Licitante; 
b) Balanco patrimonial e demonstracoes contábeis do Ultimo exercicio 

social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por 
balancetes ou balancos provisoos, podendo ser atualizados por 
indices oficiais quando encerrados ha mais de três meses da data de 
apresentacao da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 
8.666193 e alteraçOes posteriores. 

8.2.3 - Relativos a Qualificacão Técnica: 
a) Comprovaçao de aptidäo técnica, através de no minimo 01 (urn) 

atestado de capacidade técnica, fomecido por pessoa jurIdica de 
direito püblico ou privado corn firma reconhecida, podendo ser 
apresentados em cópias devidamente autenticadas, comprovando 
atividade pertinente compativel em caracteristicas com 0 objeto da 
Iicitacão; 

8.3 	Os Iicitantes, pessoa juridica, deverão apresentar declaraçao, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa, sob as penalidades cabiveis, de que: 

83.1 	Declara que näo existe em seu quadro do empregados, servidores püblicos exercendo funçOes 
do gerência, administraco ou tomada do decisäo; 

8.3.2 	Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7 1, XXXIII, da Constituiçäo 
Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. 

8.3.3 	Declara, sob as penalidades cabIveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitaçao, ficando ciente da obrigatoriedade do declarar ocorrências posteriores, conforme 
modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2 0, da Lei n. °  8.666/93); 

9. DA IMPUGNACAO DO ATO CON VOCATORIO 

9.1. Ate 02 (dois) dias üteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecirnentos, providências ou impugnar o presente edital. 

9.2. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petiçao no prazo de 24hs (vinte e quatro horas). 

9.3. Acolhida a peticäo contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçao do 
certame. 

10.DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intencao do 
recorrer, quando Ihe serâ concedido o prazo do três dias para apresentaçao das razOes do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razOes em igual nCimero de 
dias, quo começaräo a correr do térrnino do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata 
dos autos. 
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10.2. A falta de manifestacao irnediata e motivada do licitante importara a decadência do direito de 
recurso e a adjudicaçao do objeto da Iicitaçao peso pregoeiro ao vencedor. 

10.3. 0 recurso contra decisào do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo. 

10.4. 0 acolhirnento de recurso irnportará a invalidaçao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitarnento. 

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicacao do objeto da Iicitaçao ao 
licitante vencedor. 

10.6. Os autos do procedirnento permanecerao corn vista franqueada aos interessados, no Setor de 
Licitaçao da CMT. 

11. DO CONTRATO 

11.1 OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 

11.1.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condiçOes necessárias ao pleno 
cumprirnento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e 
suas alteracaes posteriores; 

11.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, bern como o pagamento das taxas e 
irnpostos, empregados e demais despesas necessárias ao born andarnento dos serviços; 

11-1.3. Cornunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada corn a execuçao do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigern providências corretivas; 

11.1.4. Providenciar os pagarnentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidarnente 
atestadas pelo Setor Competente. 

11.2 OBRIGAçOEs DA CONTRATADA 

11.2.1. Executar o objeto observando rigorosarnente o curnprimento das responsabilidades, encargos, 
prazos e especificacoes técnicas e ern conforrnidade corn as condicOes do edital e seus anexos, do 
contrato e das dernais cominaçOes legais; 

11.2.2. Dar inicio a execuçäo do serviço conforme estabelecido na Ordern de Serviço expedida pela 
CONTRATANTE; 

11.2.3. A CONTRATADA deverâ executar o objeto Contratado nos locals deterrninados pela contratante, 
e no prazo rnáxirno de 5 (cinco) dias após a expediçâo da Ordern de Serviço pela Contratante; 

11.2.4. Substituir as suas expensas, todo e qualquer fomecirnento ou em execucao ern desacordo corn as 
especificacoes exigidas e padroes de qualidade exigidos, corn defeito vicio ou ma qualidade 

11.2.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas, a fiscalização da CONTRATANTE qualquer 
ocorrência ànorrnal verificada na execucao dos fornecirnentos, independenternente da cornunicacao 
verbal, sob pena de rnulta 

11.2.6. Prestar irnediatarnente as informaçöes e os esclarecirnentos que venharn a ser solicitados pela 
contratante, salvo quando irnplicarern em indagacöes de caráter técnico, hipótese ern que seräo 
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

11.2.7. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou 
em parte, a :terceiros, sem anuência da Contratante, sob pena de rescisào; 

11.2.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venharn a incidir sobre a 
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execuçäo contratual, inclusive as obrigaçOes relativas a salários, previdência social, impostos, encargoi 
sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis 
trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislacão correlta, aplicàveis ao pessoal 
empregado na execuçäo contratual; 

11.2.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretarnente a contratante ou a terceiros, decorrentes 
da sua culpa ou dolo, quando da execucao do objeto, independente dos procedimentos de fiscalizaçäo e 
acompanhamento de execucao contratual, adotados peta CONTRATANTE, e independente de outras 
corninacOes contratuals ou legais a que estiver sujeita; 

11.2.10. Manter, durante toda a execucão contratual, em compatibilidade corn as obrigacoes assurnidas, 
todas as condicoes de habilitacäo e qualificacao exigidas na licitacao 

11.3. DO PREO 

11.3. 0 valor do contrato importa no rnontante global adjudicado a licitante vencedora do lote. 

11.4. DO REAJUSTAMENTO DO PREO 

11.4.1. Qualquer reajuste sornente poderá ocorrer nos terrnos dos Art. 2 0  e 30  da Lei NO 10.192/2001 (que 
dispoe sobre o Programa de Estabilização Econômica) respeitando a recomposicao de preços nos 
moldes que .dispöem o inciso XIV do Art.40 e inciso II, letra "d" do Art. 65 da Lei NO 8.666193 e suas 
alteraçOes posteores. 

11.5. DA VIGENCIA E DA PRO RR0GAcA0 

11.5.1. 0 prazo de execuçao e vigencia do contrato será ate 31 (trinta e urn) de Dezembro de 2017, 
contado da assinatura do contrato. 

11.6. DAS ALTERAçOES CONTRATUAIS 

11.6.1j A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas rnesrnas condiçoes contratuais, acréscimos ou 
supressoes dos serviços contratados, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, conforrne o disposto no § 1, art. 65, da Lei ng 8.666/93, atualizada pela Lei n 
9:648/98. 

11.7. DAD0cuMENTAçAO 
11.7.1. Os licitantes, pessoa juridica, vencedores deveräo apresentar copia dos docurnentos abaixo 
relacionados: 

a) Prova de regularidade para corn as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do dornicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei. 

b) Prova de reguladade relativa a Seguridade Social (CND) e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), dernonstrando situaçäo 
regular no cumprnento dos encargos soclais instituidos por lei. 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jusça do 
Trabalho, rnediante a apresentação de certidäo negava, nos termos 
do Titulo VII-A da Consolidapäo das Leis do Trabalho, aDrovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de lo de rnaio de 1943 

111.1 No caso do licitante vencedor näo estar corn a docurnentação ohrigatoria vàlida no ato da 
assinatura do contrato, a sessäo será retomada e os dernais chamados, na ordern de classificaçao, para 
faz-lo nas condiçoes de suas respectivas ofertas, observado que o (a) Pregoeiro (a) exarninará a 
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sern prejuizo da aplicacäo das sançOes cabiveis. 

11  1 A Contratada, pessoa juridica, se obriga, nos termo deste Edital, a: 
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11.9.1 Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, sem justificativa formalmente aceita, 
decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se as penalidades dispostas na secao 12 
deste Edital de Pregäo. 

11.10. Se a licitante vencedora injusficadarnente se recusar a assinar o contrato ou se näo apresentar 
situacão regular, a sessão será retornada e Os dernais licitantes serão chamados, na ordern de 
classificação, para faze-b nas condiçOes de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente as penalidades 
constantes da Seçao 12 deste Edital. 

11.11.1. Ocorrendo a hipOtese prevista no item anterior, a sessäo do Pregäo será retomada, conforme 
item 5.12 deste Edital. 

11.12. A Cârnara Municipal de Tianguá se obriga, nos termos previstos neste edital a: 

11.12.1. Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condiçOes 
estabelecidas neste edital; 

11.12.1.1. As aquisiçOes seräo recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses: 

a) Nota fiscal corn especificação em desacordo corn o discrirninado no 
Anexo II deste Edital; 

b) Fornecirnento em desacordo corn as especificaçOes dos. requisitos 
obrigatodos do Anexo II deste Edital; 

c) Apresentern vicios de qualidade ou impropriedade para o transporte 
de pessoas. 

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 	 : 

12.1- Pela inexecucäo total ou parcial das obgaçOes assurnidas, garantida a prévia defesa, a 
Adrninistraçao poderá aplicar a Contratada, as seguintes sançOes: 

a) advertência; 
b) multa: 
b.1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de 

recusa da Licitante Vencedora em assinar o contrato dentro do 
prazo de 10 (dez) dias üteis, contados da data da notificaçao feita 
pela Cârnara Municipal de Tianguá. 

b.2) Multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de clãusula ou 
condiçao prevista no contrato aplicável sobre o valor global do 
contrato; 

U) Multa de 0,3% (trés décirno por cento) ao dia ate o trigésirno dia de 
atraso, por servico não realizado; 

b.4) Os vabores das multas referidas nestas 	cláusulas serão 
descontados ex- officio da Licitante Vencedora, rnediante subtracao 
a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que 
mantenha junto a Cârnara Municipal de Tianguá, independentede 
notificaçao ou interpelacao judicial ou extrajudicial; 
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c) Suspensão temporáa do direito de participar de licitacão e 
impedirnento de contratar corn a Administração, pelo prazo de ate 2 
(dois) anos; 

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Adrninistração Püblica, enquanto pendurarern Os motivos 
determinantes da puniçäo ou ate que a contratante promova sua 
reabilitaçäo. 

12.2. A multa, eventualmente imposta a contratada, será automaticarnente descontada da fatura a que 
fizer jus, acrescida de juros moratôrios de 1% (urn por cento) ao més. Caso a contratada näo tenha 
nenhum valor a receber da Contratante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias üteis, contados de 
sua intimacão, para efetuar o pagamento da multa. Apôs esse prazo, näo sendo efetuado o pagarnento, 
seus dados seräo encarninhados ao Orgao competente para que seja inscrita na divida ativa do 
Municipio, podendo, ainda a Câmara Municipal de Tianguá proceder a cobranca judicial da rnulta. 

12.3. As rnultas previstas nesta seço näo exirnem a contratada da reparaçao dos eventuals danos, 
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Câmara Municipal de Tianguá. 

12.4. Sem prejuizo das sancoes cominadas no art. 87, I, Ill e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecucão total ou 
parcial do objeto adjudicado, a CMT poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada 
multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor contratado. 

12.5. Poderá a Cãmara Municipal de Tianguá, ainda, solicitar a restituicao total do valor pago a 
contratada e aplicar-Ihe multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, caso haja qualquer 
evasäo do conteüdo da Proposta, sem prejuIzo das possiveis sançöes administrativas, civis e penais. 

12.6. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato dentro do prazo previsto neste edital, 
injusfificadarnente, ou se não apresentar situacao regular no ato da assinatura do mesmo, garantida 
prévia e ampla defesa, sujeitar-se-a as seguintes penalidades: 

12.6.1. Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

12 6.2. Suspensäo temporana de particpar de kcitaçöes e impedimento de contratar corn a CMT, por 
prazo de ate 02 (dois) anos, e, 

12.6.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao Püblica. 

12.7. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar docurnentacao falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçao de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execuçäo do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou corneter fraudefiscal, 
garantida prévia e ampla Mesa, ficará impedida de licitar e contratar corn a CMT pelo prazo de ate cinco 
anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores Municipal por igual periodo, 
sern prejuizo da acao penal correspondente na forma da lei. 

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E ORIGEM DOS RECURSOS E DAS CONDICOES DE 
PAGAMENTO 

13.1. As despesas decorrentes da contrataçâo, objeto desta Licitacão, correräo a conta dos recursos 
especificos consignados no orcamento da Câmara Municipal de Tianguá: 0101.01.031.0001.2.001 1 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Pessoas Juridicas. 
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13.2. Os recursos para cobrir as despesas oriundas deste Contrato serão: Duodécimo. 

13.3. CONDIçOES DE PAGAMENTO 

13.3.1. A execuçäo será atestado e pago, respectivamente, pelo Liquidante e Ordenador de Despesa da 
Cámara Municipal, cujo endereco será o de cobranca das faturas relacionadas a este CONTRATO, nos 
prazos e na forma estabelecidos. 

13.3.2 0 pagamento do serviço será efetuado, em ate 30 (trinta) dias contados da data do recebimento 
da Nota Fiscal contendo a descriçao do produto ofertado, diretamente pela Câmara Municipal de Tiangua, 
através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque. 

13.3.3. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condicoes iniciais de habilitacao 
quanto a situação de regularidade da contratada. 

14. DAS DISPOSIçOES GERAIS 

14.1. E facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitaço, a promocäo 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instruçao do processo, vedada a inclusäo 
posterior de documento ou informaçäo que deveria constar no ato da sessão püblica. 

14.2. A autoridade competente para determinar a contrataçäo poderá revogar a licitaçao por razOes de 
interesse püblico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 

14.2.1. A anulaçao do procedimento induz a do contrato. 

14.2.2. Os licitantes näo teräo direito a indenizaçao em decorrência da anulaçao do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-f6 de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumpmento do contrato. 

14.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparacao e apresentaçao de sua proposta e ao 
Qrgaonao será, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduçäo ou do 
esultado do processo licitatóo. 

14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçoes e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

14.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a rea!izçao do 
certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido, e, novamente 
publicado nos mesmos instrumentos em que foram divulgados o edital. 

14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicioe 
incluir-se-á o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na CMT. 

14.7. As normas que disciplinam este pregao serão sempre interpretadas em favor da ampliacao da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

--- 	-" 
Rua Deputado Manuel Francisco, 650 - Centro 

Tiangua— Cearâ— Cep:62.320.000- 
CNPJ:06.577.530/0001 -83, Tel:(88) 3671-1735 



-: 

14.8. Qualquer pedido de esciarecimento em relacão a eventuais dUvidas na interpretacao do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao (a) Pregoeiro (a), no Setor de Licitacao da 
CMT, disposto no caput deste Edital, ate 02 (dois) dias üteis antes da data de abertura do Pregão. 

14.9. A homologacão do resultado desta Iicitacao não implicará direito a contratação. 

14.10. Os casos omissos aplicam-se as disposiçOes constantes da Lei 10.520/2002 e da Lei 8.666/93 e 
suas alteraçöes posteriores. 

14.11. Todos os documentos necessários a habilitaçao poderão ser apresentados por qualquer processo 
de côpia autenticada por Tabeliâo de Notas, reservando-se o Municipio o direito de, a qualquer momento, 
exigir os originais para comprovacao e comparaçao de autenticidade, sendo desciassificada da presente 
Iicitação as licitantes que deixarem de apresentar qualquer documento exigido na fase de habilitacão. 

14.12. A Minuta do Contrato e parte integrante deste edital, disciplinando as normas de contrataçao. 

14.13. São partes integrantes deste Edftal: 
a) ANEXO I - Formulário Padrão de Propostas de Preços; 
b) ANEXO II - Termo de Referenda - Especificaçao Técnica; 
c) ANEXO III - Modelo De Declaracão - Cumpre Plenamente Os Requisitos De Habilitação 
c) ANEXO IV - Modelo de Atestado de Capacidade Tecnico-Operacional; 
h) ANEXO V - Modelo de Carta de Credenciamento. 
g) ANEXO VI - Minuta do Contrato 

Fernand 	o Frota Moita 
Tianguá/CE, 18 de Agosto de 2017 
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(PAPEL TIMBP..4D0 DA EMPRESA) 
ANEXO I - FORMULARIO PADRAO DE PROPOSTAS DE PREOS 

CARTA-PROPOSTA 

TianguálCE, - de 	de 20.. 

A 
Equipe de Pregao da Cârnara Municipal de  

REF.: PREGAO PRESENCIAL No 
	

Lig 
Prezados Senhores, 

Apresentarnos a V.Sa. Proposta do Precos para execuçäo do objeto do Edital de Pregäo Presencial N° 
conforme planilha abaixo, corn prazo de execucao ate 31 de Dezernbro de 

2017. 

VALOR VALOR 
ITEM DESCRIcAO UNID QNT 

UNITARIO TOTAL 

01 

VALOR TOTAL ESTIMADO: 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitaçäo, nos cornprorneternos a assinar o contrato no 
prazo deterrninado no docurnento de convocaçao, indicando para esse tim o Sr (a). 
inscto (a) no CPF: 	 , como representante legal desta empresa. 

lnforniarnos que o prazo de validade da nossa proposta e de - ( 	) dias corridos, a contar da data 
de abertura da licitação. 

Finalizando, declararnos que estarnos de pleno acordo corn todas as condicoes estabelecidas no Edital 
da licitacao e seus anexos. 

Atenciosamente, 

PROPONENTE: 

ENDEREcO: 

CNPJ N°: 

Assinatura do representante legal 
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PREGAO, PRESENCIAL No 08.1 6.011201 7-PP -PP 

ANEXO II- TERMO DE REFERENCIA 

I. OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA PARA 0 SERVIO DE MANuTENcA0 CORRETIVA, 
COM REPOSIçAO DE PEAS ORIGINAlS EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTECENTES A 
CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE., conforme especificacOes a seguir: 

Relacao de rnáquinas e quantidades pertencentes ao prédio da Câmara Municipal de Tiangua: 

QUANTIDADE EsPECIFIcAcAO 
30 COMPUTADORES COMPLETOS. 
15 NOTBOOKS 

2—DA JUSTIFICATIVA 
2.1. Justificamos a contrataçao, urna vez que Os referidos equiparnentos além de apresentarern 
defeitos, necessitarn de rnanutencao preventiva periódicas, que e de grande importéncia a esta 
Casa Legislativa, o qual é indispensável para a contribuicäo do bem-estar, saUde respiratória, e 
boas condiçOes de trabaiho aos servidores, bern corno o atendirnento ao pUblico. 

3—DO FUNDAMENTO LEGAL 
3.1. A prestaçao dos serviços tern amparo legal integralmente a legislaçao que se aplica a modalidade 
Pregao Presencial, a Lei n° 10.520, de 17 de juiho de 2002, especialmente ao Decreto n° 5.450, de 31 de 
maio de 2005, publicado no D.O.U. de 01 de junho de 2005, e subsidiariarnente as disposiçöes do 
Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterados pelos Decretos 3.693/2000, de 20/12/2000, e 
3:78412001, de 06/04/2001, da Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, e Lei Complementar no 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, bern corno as condiçoes estabelecidas neste Edital. 

4- DA F0RMALIzAcAO, ExEcucAo E VIGENCIA DO CONTRATO 
4.1. 0 prazo de execuçao e vigencia do contrato será ate 31 (trinta e urn) de Dezembro de 2017, contado 
da assinatura do contrato. 

5- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
5.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto Contratado nos locais determinados pela contratante, e 
no prazo máximo de ate 05 (cinco) dias após a expedicao da Ordem de Serviço pela Contratante. 

6- DO ACOMPANHAMENTO E FIsCAuzAçAO DOS sERvIcos 
6.1. Aexecucao contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Valdeci Vieira de Azevedo, Cargo: 
Presidente da Câmara Municipal de Tiangua, especialmente designados para este fim, de acordo corn o 
estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993. 
6.2. A presenca da fiscalizacäo do servidor da Câmara Municipal de Tianguá näo elide nem diminui a 
responsabilidade da Iicitante contratada. 
6.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que näo esteja 
executado de acordo corn as exigencias. 

7- DAS OBRIGAcOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
7.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

--------------- 	- 
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CAMARA MUNICIPAL DE TLANUAAL>' 
7.1.1. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das responsabilidades, encargos, 
prazos e especificaçöes técnicas e em conformidade com as condiçOes do edital e seus anexos, do 

contrato e das demais cominaçoes legais; 

7.1.2. Dar inIclo a execuçäo do servico conforme estabelecido na Ordem de Fornecimento/Compra 

expedida pela CONTRATANTE. 
7.1.3. A CONTRATADA deverá entregar o objeto Contratado nos locals determinados pela contratante, e 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias apos a expediçao da Ordem de Servico pela Contratante; 

7.1.4. Substituir as suas expensas, todo e qualquer fornecimento ou em execuçäo em desacordo com as 

especificacOes exigidas e padrOes de qualidade exigidos, com defeito, vlcio ou ma qualidade; 
7.1.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas, a fiscalizacão da CONTRATANTE qualquer 

ocorrência anormal verificada na execuçao dos serviços, independentemente da comunicacäo verbal, sob 

pena de multa; 
7.1.6. Prestar imediatamente as informaçOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratante, salvo quando implicarem em indagacoes de caráter técnico, hipôtese em que seräo 
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
7.1.7. A CONTRATADA näo poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em 
parte, a terceiros, sem anuência. da Contratante, sob pena de rescisão; 
7.1.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 
execuçäo contratual, inclusive as obrigaçöes relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 
soclais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis 
trabalhistas e especificas de acidentes do tràbalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 
empregado na execuçao contratual; 
7,.1.9 .. Responsabilizar se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros decorrentes da 
sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, independente dos procedimentos de fiscalizaçào e 
acompanhamento de execuçao contratual, adotados pela CONTRATANTE, e independente de, outras 
cominacOes contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
7.1.10 Manter, durante toda a execuçao contratual, em compatibilidade com as obgaçOes assumidas, 
todas as condiçoes de habilitaçao e qualificaçao exigidas na licitacao. 

8—DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 
8.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condiçOes necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigaçOes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e 
suas alteraçOes posteriores; 
8.2. Fiscalizar e acompanhar a execuçäo do objeto contratual; 
8.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuçao do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas; 
8.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 

9—DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO 
9.1. 0 serviço sera atestado e pago, respectivamente, pelo Liquidante e Ordenador de Despesa da 
Câmara Municipal, cujo endereco será o de cobranca das faturas relacionadas a este CONTRATO, nos 
prazos e na forma estabelecidos. 
92. 0 pagamento dos serviços será efetuado, em ate 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da 
Nota Fiscal contendo a descção do produto ofertado, diretamente pela Câmara Municipal de Tianguá, 
atraves de credito na Conta Bancaria do fornecedor ou atraves de cheque 

,t 
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9.3. No ato do pagamento será comprovada a manutencao das condicOes iniciais de habIitação quando a 
situação de regularidade da contratada. 
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ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO - CUMPRE PLENAMENTE Os REQUISITOS DE 
HABILITACAO 

(EMITIREM PAPEL TIMBRADO) 

Ref: Edital no 

(nome da empresa) ................ ................. (CNPJ)................. sediada na Rua/Av. 
, n° ......., Bairro ...................... ....... (cidade) ........ ...... Estado....... Declaraçäo, dando 
ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

(local e data) 

(representante legal) 

w- 
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(PAPEL TIMBRAbO DO EMITENTE DO ATESTADQ) 

ANEXO IV 

atesta para Os devidos fins que 

a Empresa 	 , corn sede na 

forneceu/fornece o produto objeto deste Edital (VEICULO TIPO PICK-UP), 

sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contrataçao, nao havendo contra a mesma, nenhum 

registro que a desabone. 

Local e Data 
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(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

ANEXOV 

Minuta de Carta de Credenciamento 

REF.: EDITAL DE PREGAO 
No 	 - TIPO MENOR PREO GLOBAL 

Indicamos 0(a) Sr.(a) 	 _______, portador 
da cédula de identidade no 	Orgao expedidor 

como nosso representante legal na Licitacão em referência, podendo rubricar a 
documentação de HABILITAAO e das PROPOSTAS, manifestar, dar lances, prestar todos os 
esclarecimentos a nossa Proposta, interpor recursos, desistw de prazos e recursos, enfim, praticar todos 
os atos necessários ao fie[ cumpmento do presente Credenciamento. 

Local e data 

Atenciosamente 

Representante Legal da Empresa 

I" Rua Deputado Manuel Francisco, 650 - .Centro 
Tianguá - Ceará - Cep:62320.000 - 
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A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA, CEARA, situada na 	 , n° , -, ____, -, 
inscta no CNPJ, sob o n° 	 /_- 	neste ato representada por seu (ua) Presidente (a) 
Municipal de 	 , Sr.(a) 	 , doravante denorninada simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa 	inscrita no CNPJ sob o 
N° , doravante denorninada CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Sr.(a.) 	 , portador(a) do CPF n° 	tendo em vista o 
resultado da licitação procedida sob a forma do Pregão Presencial n° __-PP, da qual o 
presente contrato e vinculado, tudo de acordo corn a Lei no 8666/93, corn suas respectivas alteraçOes e 
de acordo corn as cláusulas seguintes, e corn a proposta apresentada pela contratada, que fazern parte 
integrante deste Contrato acordam e aceitarn o seguinte: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Contratacao de empresa especializada no servico de rnanutençäo preventiva e corretiva, corn 
reposicäo de peças originais em aparelhos de ar-condicionado pertencentes a Câmara Municipal de 
Tiangua/CE, conforme tabela abaixo: 

VALOR VALOR 
ITEM DESCRIcAO UNID QNT 

UNITARIO TOTAL 

01 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
2.1.0 prazo de execuçao e vigéncia do contrato será ate 31 (trinta e urn) de Dezembro de 2017, contado 
da ässinatura do contrato. 

CLUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
3.1.0 preço certo e licitado para o total dos serviços descritos na cláusula prneira .é de R$ 

), sendo R$ ______ (_) o valor mensal, correndo por conta 
da CONTRATADA todas as despesas corn frete, impostos e taxas, direitos trabalhistas, enfirn quaisque.r 
despesas resultantes da prestacao dos serviços objeto deste contrato. 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREOS 
4.1. Adrnitir-se-á reajuste do valor inicialmente contratado, se esse reajuste decorrer de aplicacáo da 
politica econôrnica do Governo Federal, através da variacao do IGPM da Fundacao Getülio Vargas. 

CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO 
51. 0 serviço sera atestado e pago, respectivamente, pelo Liquidante e Ordenador de Despesa da 
Câmara Municipal, cujo endereco será o de cobrança das faturas relacionadas a este CONTRATO, nos 
prazos e na forma estabelecidos. 
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5.2. 0 pagarnento dos servicos será efetuado, em ate 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da 
Nota Fiscal contendo a descçäo do produto ofertado, diretarnente pela Câmara Municipal de Tianguá, 
através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque. 

5.3. No ato do pagamento será comprovada a rnanutenção das condicôes iniciais de habilitação quanto a 
situacao de regularidade da contratada. 

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAcAO 0RcAMENTARIA 
As despesas decorrentes do presente Contrato correräo por conta da dotação orcamentária: 

CLAUSULA SETIMA - DAS 0BRIGAcOES DA CONTRATANTE 
7.1. A Contratante se obga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessárias ao pleno 
cumprirnento das obrigaçaes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 
e suas alteraçOes posteriores; 
7.2. Fiscalizar e acompanhar a execuçäo do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao born andamento dos serviços; 
7.3. Cornunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada corn a execuçäo do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
7.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas 
pelo Setor Cornpetente. 

CLAUSULA OITAVA - 0BRIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1.. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprirnento das responsabilidades, encargos, 
prazos e especificaçOes técnicas e em conformidade corn as condicOes do edital e seus anexos, do 
contrato e das demais corninaçOes legais; 

.2. Dar inicio a execuçao do seMco conforme estabelecido na Ordern de Servico expedida pela 
CONTRATANTE; 
8.3. A CONTRATADA deverá entregar o objeto Contratado nos locais determinados pela contratante, e 
no prazo rnáxirno de 05 (cinco) dias após a expediçäo da Ordern de Serviço pela Contratante; 
8.4. Substituir as suas expensas, todo e qualquer fornecirnento ou em execuçao em desacordo corn as 
especificacoes exigidas e padröes de qualidade exigidos, corn defeito, vicio ou ma qualidade; 
8.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas, a fiscalizaçäo da CONTRATANTE qualquer 
ocorrência anormal verificada na execucao dos serviços, independenternente da cornunicaçäo verbal, 
sob pena de multa; 
8.6. Prestar irnediatarnente as informaçoes e Os esclarecimentos que venharn a ser solicitados pela 
contratante, salvo quando irnplicarern em indagacOes de caráter técnico, hipótese em que seräo 
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
8.7. A CONTRATADA näo poderá subcontratar, ceder ou transfer o objeto do Contrato, no todo ou em 
parte, a terceiros, sern anuência da Contratante, sob pena de rescisäo; 
8.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidarn ou venham a incidir sobre a 
execuçao contratual, inclusive as obgaçOes relativas a saláos, previdência social, irnpostos, encargos 
sociais, transporte e outras providências, respondendo obgatoriamente pelo fiel curnpmento das leis 
trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislaçao correlata, aplicaveis ao pessoal 
empregado na execução contratual. 
8.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes da 
sua culpa ou dolo,. quando da execuçäo do objeto, independente dos procedimentos de fiscalização e 
acornpanharnento de execuçäo contratual, adotados pela CONTRATANTE, e independente de outras 
corninaçöes contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
8.10. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade corn as obrigaçOes assurnidas, 
Was as condiçOes de habilitaçao e qualificaçao exigidas na Iicitacao 
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CLAUSULA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
9.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisäo, corn as conseqüências contratuais e 
as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes 
os direitos da Administracao Püblica, em caso de rescisäo administrativa prevista no art. 77 e seguintes 
da Lei n2  8.666/93 e suas alteraçöes. 

1 - Constituem motivos para a rescisäo contratual: 
a) 0 näo cumpmento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificacôes e 

prazos; 
b) A paralisaçao do serviço sem justa causa e prévia comunicaçao a CONTRATANTE; 
c) A sub-contratacao total ou parcial do objeto do Contrato, corn outrern, a cessäo ou 

transferência, total ou parcial, bern como a fusão, cisao, ou incorporacão que afetem a boa 
execucao deste. 

d) 0 desatendirnento das determinaçOes regulares do preposto da CONTRATANTE, 
designado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

e) 0 cometimento reiterado de faltas registradas durante a execucao dos servicos; 
f) A decretaçäo de falência, o pedido de concordata ou a declaraçao de insolvência civil; 
g) A dissolução da sociedade; 
h) A alteracao ou modificaçäo da finalidade ou de estrutura da ernpresa que, a ]uIzo do 

CONTRATANTE, prejudique a execuçao do Contrato; 
I) RazOes de interesse pUblico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxirna autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exàradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

j) 0 protesto de titulos ou a emissão de cheques sern suficiente provisão, que caractethern a 
insolvência da CONTRATADA; 

k) Conveniência administrativa, técnica ou financeira, a critério da CONTRATANTE, 
devidarnente justificada. 

I) A supressäo, por parte da Administraçao, de serviços, acarretando rnodificacäo no valor 
inicial do contrato alérn do limite permitido no § 10 do art. 65, da Lei N° 8.666/93; 

m) A suspensão de sua execucao, por ordern escrita da Administraçào, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calarnidade püblica, grave perturbaçao da ordern 
intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem 0 mesmo prazo, 
independentemente do pagarnento obrigatório de indenizacOes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desrnobilizaçOes e mobilizaçOes e outras previstas, 
assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do 
cumprimento das obrigacOes assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

n) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Adrninistraçao 
decorrentes de servicos, ou fornecirnento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade püblica, grave perturbacão da ordem interna ou guerra, 
assegura a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do curnprimento de suas 
obrigaçöes ate que seja norrnalizada a situaçäo; 

o) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularrnente comprovada, impeditivo da 
execuçäo do contrato. 

2 - 0 Contrato poderá ser rescindido, independenternente de interpelaçao judicial ou extrajudicial e das 
demais sançöes aplicáveis, segundo as quais não assistirá a CONTRATADA nenhum direito a 
indenizaçäo, quando o motivo da rescisäo se enquadrar no item "a" a "I" acima relacionados. 

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 
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I - Em caso de inexecuçao total ou parcial e de ocorrência de atraso injustificado na execucao dos 

servicos, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-Ihe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 
a) Adverténcia; 
b) Multa; 
C) Suspensão temporaa de participaçães em licitacoes prornovidas corn a Adrninistracão, 

impedimento de contratar corn o rnesrno, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçao Püblica, enquanto 

perdurarem Os rnotivos da punicao ou ate que seja promovida a reabilltaçao, perante a 
prOpria autoridade que aplicou a penalidade; 

2- A multa prevista será de 10% (dez por cento), sobre o valor da prestação dos serviços, cujo 
objeto Ihe tenha sido adjudicado. 

3 - As sançOes previstas nos itens acirna poderão ser aplicadas cumulafivarnente, facultada a 
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias üteis. 

4 - 0 valor das rnultas aplicadas deverâ ser recoihido como renda para o MunicIplo de lguatu, no 
prazo de 05 (cinco) dias üteis, a contar da data da notificaçao, podendo a CONTRATANTE, para 
isso, descontá-lo por ocasiäo do pagarnento, se julgar conveniente. 

5 - 0 pagarnento da rnulta näo exirnirá a CONTRATADA de corrigir as irreguIadades que derarn 
causa a penalidade. 

6 - A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE, por escto, de qualquer anormalidade 
constatada durante a execuçäo dos serviços para as providências cabiveis, 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES 
11.1. A CONTRATADA fica obgada a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, Os acréscirnos ou 
supressOes no volume de serviços ate os limites fixados pelo § 1 0  do art. 65, da Lei n 2  8.666/93 e suas 
alteraçOes, excluidos sernpre do cálculo eventuais reajustes. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA vINcuLAçAo AO EDITAL, TERMO DE REFERENdA E 
PROPSOTA. 
12.1. 0 curnprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do Pregao Presencial n° 

e seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quals constituem parte deste 
instrurnento contratual, independenternente de sua transcrição 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA- DO FORO 
12.1. 0 foro da cidade de 	 6 o Cinico capaz de dirimir as questoes decorrentes do 
presente contrato, caso não sejam resolvidas administrativarnente. 

E, por estarem de acordo corn o ajustado, as partes assinarn o presente instrurnento, apôs lido e achado 
conforme, perante as testernunhas que tarnbém o assinarn, ern duas(02) vias, de igual teor, para urn so 
efeito juridico. 

-de 	de 20—.  

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA 

CONTRATANTE 

LICITANTE 
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