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ANEXO II - PROPOSTA DE PRECOS

/2022.02

PREGAO ELETRONICO N°
Razao Social:

CNPJ N°.:
Endereco:
Fone/Fax:
Banco:
Agéncia N°:
Conta Corrente N°:

OBJETO:
AQUISICAO
DE VEICULOS
PARA ATENDER
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TURURU - CE

ITEM
01

ESPECIFICACAO

AS

UND | QNT|
Und | 01

NECESSIDADES

VR UNIT.
RS

DAS

seni.
RS

Valor global (por extenso)
VALOR GLOBAL

DA PROPOSTA:

R$

(

)

Prazo de entrega: 45 (dias) uteis.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro

para os devidos fins que

nos precos

oferecidos

estao

incluidas todas

as despesas

incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais
6nus pertinentes a fabricagao e transporte do objeto licitado.

<<<Local e Data>>>

<<<Assinatura do Proponente>>>

Prefeitura Municipal de Tururu - 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132, Centro, Tururu/CE
(85) 33581073 - licitacao@tururu.ce.gov.br
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ANEXO IIl - MODELOS DE DECLARACGOES
DECLARAGAO

\

ae

Q—

O

Se

<<<RAZAO SOCIAL,
CNPJ N° e ENDEREGO >>>
DECLARA:

a) Declaracgao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando
que cumpre a proibigao prevista no Inciso XXXIIl do artigo 7° da constituig¢ao federal,
combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n° 8.666/93 — ou seja, de que nao utiliza trabalho

de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho

de menor de quatorze anos, salvo na condicdo de aprendiz. Sugere-se 0 modelo apresentado
neste edital, em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do
CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel

identificar quem assinou;

b) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando,
sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parametros e elementos do
produto a ser ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes
neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo o carimbo ou

impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente,
habilitada e que seja possivel identificar quem assinou;

assinadas

por pessoa

legalmente

c) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando,

sob as penas da Lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o
direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informagé6es necessarias

para 0 cumprimento integral das obrigagées objeto da licitagao. Sugerimos o modelo constante
no edital, em papel da prépria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do
CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel
identificar quem assinou;

d) Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado
para os devidos fins, sob as penalidades cabiveis, de nao
nossa participagao em licitagdes ou contratagdes com
Estadual e Municipal. Sugere-se 0 modelo apresentado
empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador

pelo representante legal, declarando
haver Fatos impeditivos quanto a
a Administragao Publica Federal,
neste edital, em papel da prdpria
do CNPJ/MF da firma proponente,

assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou.
Pelo que, por ser a expressdo da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

<<<Assinatura do Proponente>>>

Prefeitura Municipal de Tururu - 10.517.878/0001-52

Rua Francisco Sales, 132, Centro, Tururu/CE
(85) 33581073 - licitacao@tururu.ce.gov.br
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ANEXO IV —- MODELO DE PROCURAGAO

OUTORGANTE:

<NOME

DA

EMPRESA,

CNPJ

e ENDERECO>

seu (titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>,
civil, profissao, RG e CPF).

OUTORGADO:
<NOME DO CREDENCIADO>
profissao, RG, CPF e endereco.

PODERES: O

neste ato representada

por

qualificacao (nacionalidade, estado

qualificagaéo

(nacionalidade,

estado

civil,

outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo,

junto ao Municipio de Tururu, Estado do Ceara, relativo ao pregao promovido através do Edital

de Pregdo Eletrénico N°
/2022.02, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar
durante o procedimento, os documentos de credenciamento, envelopes de proposta de precos

e documentos de habilitagao, assinar toda a documentacdo necessaria, como também formular
ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em

nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de que por forga do artigo 675 do Cédigo Civil esta obrigado a

satisfazer todas as obrigacées contraidas pelo outorgado.

OUTORGANTE

Prefeitura Municipal de Tururu - 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132, Centro, Tururu/CE

(85) 33581073 - licitacao@tururu.ce.gov.br
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PREGAO ELETRONICO N°

Rupeca,

ANEXO V — MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N°
CONTRATO
QUE
MUNICIPIO
DE
SECRETARIA

ENTRE
SI CELEBRAM
O
TURURU,
ATRAVES
DA
MUNICIPAL
DE
COM
&
EMPRESA
PARA OS FINS QUE A
SEGUIR SE DECLARAM.

O

municipio

neste

ato

de Tururu, pessoa juridica
, com sede a
representado
pela
Sr.(a).

de

direito ptblico interno, inscrito
, através da Secretaria de

, doravante

CNPJ

denominada

,

CONTRATADA,

firmam

N°
;

I

denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
juridica de direito privado, sediada a
N°
, por seu representante legal, o(a) Sr(a).
N°

no

© (0) F-\'7- 181)

inscrita
entre

si

no
o

, pessoa
CNPJ
, CPF
presente

Termo de Contrato em conformidade com o que preceitua a Lei federal n° 8.666/93 e suas
alteragGes postericres, sujeitando-se
condigoes a seguir ajustadas.

os

contratantes

as

suas

normas

e

as

clausulas

e

01 CLAUSULA PRIMEIRA — DA ORIGEM E DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente termo de contrato tem origem no PREGAO ELETRONICO N°
em conformidade com a Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es, os termos da Lei n° 10.520/2002 e
Decreto

n°

10.024/2019,

da Secretaria de
proposta do(a) licitante
transcrigao.

devidamente

vencedor,

autorizado

pelo

Secretario

, a Sra.
tudo parte integrante

deste

Ordenador

Termo,

de

Despesas

e
independente

da
de

62 CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste contrato AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TURURU - CE,
conforme itens do Anexo | deste contrato.
2.2 O regime de execugao sera de forma indireta, com fornecimento através de pronta entrega,

de acordo com ordem de compra emitida pela secretaria contratante.
03 CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1. O presente contrato tem o valor global de R$

(

), a

ser
pago
na
proporgado
da
entrega
dos
materiais,
segundo
as
autorizacdes
de
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidées federais,
estaduais € municipais, todas atualizadas, observadas a condigdes da proposta de precos
adjudicada.

3.2. A CONTRATANTE

efetuara o pagamento apés entrega do produto, conforme verificagao

do mesmo pelo setor responsavel e apds o encaminhamento
caput desta clausula, observadas as disposicées editalicias.
Prefeitura Municipal de Tururu - 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132, Centro, Tururu/CE
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da documentacao

tratada

no

Ln

Setor d

e

sera efetuado

até 30

em

o encaminhantento

(trinta) dias apds

documentacao tratada neste subitem, observadas as disposi¢ées editalicias, através de crédi p
ae
Seca
na conta bancaria do prestador ou através de cheque nominal.

3.3. Por ocasido da entrega do material licitado a CONTRATADA devera apresentar recibo em
02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal devera ser emitida em nome do
Municipio de Tururu — Secretaria de
Todas

3.4.

as

informacées

=

necessarias

4

da

emissdo

requeridas junto a Secretaria Municipal de

fatura

e

nota

fiscal

deverao

ser

-.

04 CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA
4.1. O presente instrumento contratual produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data

de sua assinatura com vigéncia até, 31 de dezembro de 2022.
05 CLAUSULA QUINTA — DA ORIGEM DOS RECURSOS
por conta
contrato correrao
deste
despesas
5.1. As
Elemento de Despesa N°

da

dotagao

orcamentaria

N°

06 CLAUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E OBRIGAGGES DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposigoes do
instrumento convocatério, da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei n° 10.520/02,
bem como Decreto 10.024/2019.
6.2. A CONTRATADA:
6.2.1.

Eniregar

os

produtos

licitados

na

secretaria

coniratante,

no

prazo

maximo

de

45

(Quarenta e cinco) dias Uteis, a contar da expedi¢ao da ordem de compra, nos locais
determinados pelo Municipio de Tururu, observando rigorosamente as especificagdes contidas
no termo de referéncia, nos anexos e disposig6es constantes de sua proposta de pregos,

assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer 6nus
de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou

extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato que Ihes sejam imputaveis, inclusive com relacdo a terceiros, em decorréncia da
celebragao do contrato, e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Municipio de Tururu ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo drgao interessado;

c) Aceitar, nas mesmas condicées contratuais, os acréscimos ou supress6es que se fizerem no
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
do § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;
6.2.2. No caso de constatacao da inadequagdo do objeto licitado as normas e exigéncias
especificadas no termo de referéncia, no edital ou na proposta de pregos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE os recusara, devendo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ser
adequados as supracitadas condicées;

6.3. A CONTRATANTE:
6.3.1. O Municipio de Tururu obriga-se a:
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a) Permitir ao pessoal do FORNECEDOR acesso ao local da entrega
Bg
quando‘
ens
cdes e/ou montag
normas de seguranga, afim de fazer as devidas instala
ecco
necessarias;

SA

TURURU

contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos nas condigdes estabelecidas neste
ar o contrato.
c) Designar servidor para a vistoria e fiscalizagao da entrega e fiscaliz
d) Comunicar
objeto.

relacionadas

a contratada todas e quaisquer ocorréncias

e) Solicitar a substituigao dos

se nao

produtos,

estiver de acordo

com

a aquisig¢ao do

as especificagdes

com

técnicas no Termo de Referéncia

6.4.D0 CONTROLE DA EXECUGAO
secretaria contratante,
6.4.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado, pela
, funcionario(a) puiblico(a)
o (a) Sr. (Sra.)
o em
~

dos produtos, anotand
municipal, representante para acompanhar e fiscalizar a entrega
e determinando o que for
o
execucd
a
com
nadas
registro proprio todas as ocorréncias relacio

necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

responsabilidade da Licitante
6.4.2 A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a
ainda que resultante de
Vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
desta, nao implica em
imperfeigd6es técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia
o
os, de conformidade com
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepost

art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DO CONTRATO
07 CLAUSULA SETIMA — DAS ALTERAGOES E REAJUSTE
aditivo, e se contemplada pelo
7.1. Qualquer alterag&o contratual s6 podera ser feita através de
apos apresentacéo da devida
art. 65 da Lei n° 8.666/93, e suas alteracées posteriores,
justificativa pela autoridade administrativa.

“

sempre que necessario para
7.2. O equilibrio econémico-financeiro do contrato sera buscado
te solicitagao da CONTRATADA
restabelecer as condigées previamente pactuadas, median
vem o deseduilibrio.
devidamente justificada e acompanhada dos documentos que compro
o reajuste nas condig6es
7.3 REAJUSTE: Os valores constantes das propostas somente sofrera
ou
dores
imprevisiveis,

ou

previsiveis,

poreém

incalculaveis,

consequéncias

de

retarda

maior, caso fortuito ou fato do
impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga
te

ntratual, podera, median
principe, configurando area econémica extraordinaria e extraco
situagao e termo aditivo, ser
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal
entre os encargos do contratado
restabelecida a relacdo que as partes pactuaram inicialmente
ser utilizado o indice IGP- M da
e a retribuicdo da Administragao, hipdtese na qual podera

Fundacao Getulio Vargas.

7.4

—

REEQUILIBRIO

ECONOMICO

—

FINANCEIRO:

Na

hipdtese

de

sobrevirem

fatos

io econdémico-financeiro
remuneracao do fornecimento, objetivando a manutengao do equilibr
e
inicial do contrato,
consolidada.

na

forma

do

artigo

65,

Il, “q”

da

Lei

Federal

n°

8.666/93,

alterada

08 CLAUSULA OITAVA — DAS SANGOES
e da Lei n° 10.520, de
8.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993
2002, a Licitante vencedora que:
Prefeitura Municipal de Tururu - 10.517.878/0001-52
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8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigag6es assumidas em decorréitied fer}

contratacao;

\ Rubrica_,

8.1.2. A licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangGes:
8.1.3. Adverténcia

por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem

prejuizos

significativos para a Contratante;
8.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do licitante;
8.2.1. suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administragao, pelo prazo de até
cinco anos;

8.2.2. impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal
consequente descredenciamento no CADASTRO DE FORNECEDORES

de Tururu com o
pelo prazo de até

cinco anos;

-

8.3.

declaragao

enquanto

de

inidoneidade

perdurarem

os

para

motivos

licitar ou

determinantes

contratar
da

com

punicao

ou

a Administragao
até

que

seja

Publica,

promovida

a

reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Licitante Vencedora ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
8.3.1. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 6.666, de
Licitante Vencedora que:

1993, a

8.3.2. Tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos
da licitagao;demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude
de atos ilicitos praticados.

I. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
a) fraudar na execugao do contrato;
b) comportar-se de modo inidéneo;

c) cometer fraude fiscal;
d) nao mantiver a proposta.
8.4.A autoridade competente,

da

conduta

Administragaéo,

do

infrator,
observado

o

na aplicacao das sancdes,

carater
o

educativo

opprincipio

da

levara em consideracao a gravidade

pena,

bem

como

da _ proporcionalidade.

o

As

dano

causado

penalidades

a

serao

obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores.
8.5.4 Aplicacado
de
qualquer
das
penalidades
previstas
realizar-se-A4
em
processo
administrativo que assegurara ao contraditorio e a ampla defesa a a Licitantes, observando-se
© procedimento previsto na Lei n° 8.666 de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

09 CLAUSULA NONA - DA RESCISAO
9.1. A inexecucdo total ou parcial do presente contrato
consequéncias contratuais, as previstas em lei e no edital.

enseja

a

sua

rescisao,

com

as

9.2. Alem da aplicagao das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno

direito, independente de notificacgao judiciai ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA
oO direito de reclamar indenizag6es relativas As despesas decorrentes de encargos provenientes
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hipdteses previstas na legislagao, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.
9.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei ne?

8.666/93.
9.4. No caso de inexecugao total ou parcial, do contrato o qual enseja sua rescisao com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei, nos termos do Art. 77, ficam reconhecidos os
direitos da administracao, consoante Art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.

40 CLAUSULA DECIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
10.1.

A

CONTRATADA

compatibilidade

com

se

obriga

as obrigagdes

a manter,

durante

por ele assumidas,

toda

a execu¢gao

do

todas as condi¢gdes de

contrato,

em

habilitagao e

qualificagao exigidas na licitagao.

10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execugao vinculada ao edital de licitagao e a
proposta licitatéria.

10.4. O presente contrato
acordo das partes, com
10.5. A inadimpléncia da
comerciais nao transfere
podera onerar o objeto
Administragao.
10.6. A CONTRATADA,

qualquer

de

10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso
dispostas no art. 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.

das

prerrogativas

podera ser alterado unilateralmente pelo Municipio de Tururu ou por
as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei n° 8.666/93.
CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
do contrato ou restringir a regularizagao e o uso dos bens pela
do

execucdo

na

contrato,

sem

prejuizo

contratuais e legais, nado podera subcontratar partes do contrato sem

das

responsabilidades

a expressa autorizacao

da Administracao.
10.7. O Municipio de Tururu rejeitara, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo
os termos do termo de referéncia, da proposta de pregcos e deste contrato.
com
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrigdo, todas as pecas que formam o
procedimento licitatorio e a proposta de precos adjudicada.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos ou situagdes
decididas

pela

10.024/2019,

contratante,

segundo

Lei n° 8.078/90

nado explicitadas nas clausulas deste contrato, serao
as

— Cédigo

disposigdes

de

Defesa

contidas

na

Lei

do Consumidor,

10.520/2020,

Decreto

Lei Complementar

n°

4123/2006, na Lei 8.666/93 e suas alteracdes, bem como as normas e principios gerais dos
contratos e as demais normas de direito pliblico vigente, independentemente de suas
transcri¢des.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO
42.1. O foro da Comarca de Tururu — CE é o competente para dirimir quest6es decorrentes da
execucao deste contrato, em obediéncia ao disposto no § 2° do art. 55 da Lei n° 8.666/93,
alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que tambem
© assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.
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TURURU
<<<DATA>>>
MUNICIPIO DE TURURU
<<<CNPJ N°>>>
<<<UNIDADE GESTORA>>>
<<<ORDENADOR(A) DE DESPESA>>>
CONTRATANTE

<<<RAZAO SOCIAL>>>
<<<CNPJ

N°>>>

<<<REPRESENTANTE>>>
<<<CPF

N°>>>

CONTRATADA
Testemunhas:

i
2.

CPF N°.
CPF N°.
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