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ANEXO 01
TERMO DE REFERENCIA
1, PAUTA DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS.

LOTE

DESCRICAO

QTD

UNI

VR. UNI

TOTALGERAL

PA CARREGADEIRA COM MOTOR TUF`BO DIESEL
- Especjfica?ao: 6 CILINDROS, PoTENclA BRUTA
MIN 130HP; COM PBT DE NO MINIMO 11.000KG,

1

TRACAO 4X4 NAS 4 RODAS, CABINADA COM
SISTEMA ROPS E FOPS, COM AF. CONDICIONADO,
COIVI SISTEMA DE FREIOS BANHADO A 6LEO,
CA_PACIDADE DA CONCHA 1,8 A 2,8 M3(METROS
CUBICOS), ENTRE EIXOS 2.900MM (M[N), ALTURA
MINIMA DE ELEVACAO 3.800MM, COMPRIMENTO
TOTAL MIN DE 7.400MM, 4 MARCAS A FRENTE, 3
MARCHAS
A
RE,
COM
SISTEMA
DE

1

UNO

1

UND

2

UND

428.750,00 428.750,00

MONITOFIAMENTO VIA SAiTELITE.

CAMINHAO TRANSPORTE DE AGUA (PIPA) Especificagao: CAMINHAO ZERO QUILOMETRO,
TRAGAO 6X2 COM PBT MINIMO DE 23.500KG,

2

3

TANQUE 15.000
LITROS,MOTOR 280CV (NIIN),
TANQUE COMBUSTIVEL 400 LITROS, SISTEMA DE
TECNOLOGIA DE EMISSAO DE GASES ASR, PAIRA
UTILIZA9AO ARLA. SISTEMA DE FREIOS ABS,
PNEUS -SEM CAMARA,
CAMINHAO
BASCULANTE
Especificagao..
CAMINHAO
BASCULANTE.
CA9AMBA
6X4.

CAMINHAO ZERO QulL6METRO, TRACAO ex4
COM PBT MINIMO 26.500KG, MOTOR DE 280 CV,
TANQUE DE COMBUSTIVEL 400 LITROS, SISTEMA
DE TECNOLOGIA DE EMISSAO DE GASES ASR,

403.333,33 403.333,33

426.666,67 853.333,33

PARA uTILlzAeho ARLA, slsTEMA DE FREIOs
ABS, PNEUS SEM CAIVIARA.

TOTAL GEFIAL

1.685.416,66

0 valor global Estimado da Licitaeao 6 de: R$ 1.685.416,66 (urn milhao,

seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e
sessenta e seis centavos).
2. REFERENCIAL DE PRECOS:

Os preeos de refefencia ora apresentados foram estimados com base nas Pesquisas
de Pre9os para esta finalidade, bern como levantamento procedido junto ao com6rcio
da Regiao.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTO DE DESPESA:
Dotagao Ongamentaria: 0401.15.122.1501.2.010, Manutencao da Secretaria de
Desenvolvimento urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura; Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00.
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As mercadorias deverao ser entregues somente no local indicado na ORDEM
DE FORNECIMENT0 e obrigatoriamente acompanhada da c6pia da Nota Fiscal,
Ordem de Fornecimento e Declaraeao de responsabilidade (modelo anexo 10).

4. LOCAL E DATA
INDICACA0 DO LOCAL

PARA

ENTREGA

DAS

MERCADORIAS

E

QUANTITATIVOS

f) Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodacao dos produtos
no local indicado em clausula contratual;

g) 0 produto cotado devefa obedecer as normas padr6es da ABNT ou ANVISA,
ser de boa qualidade e atender eficazmente a finalidade que dele naturalmente
se espera, conforme determina a C6digo de Defesa do Consumidor;
h) Caso fiquem constatadas irregularidades em relaeao ao objeto, ou mesmo
nao se enquadrar nas exigencias minimas, resultafa na nao aceitacao do objeto
e imediata rescisao do contrato.
i)0 nao oumprimento da obrigagao, ocorrera em penalidade, nos termos da Lei
8.666/93 e na minuta do contrato.
j)As condie6es estabelecjdas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos
casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93,
ha substituigao do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei
ja mencionada.
5. PRAZO PARA ENTREGA
Ap6s a homologagao do resultado, sera a vencedora notificada e convocada,
atrav6s da devida ordem de fornecimento, para, no prazo de ate 60 (sessenta)
dias, entregar o objeto desta licitaeao, para todos os LOTES, nas quantidades e
locais indicados.

6. RESPONSAVEL PELO RECEBllvIENTO:

Responsavel pelo Setor de Almoxarifado da Secretaria Correspondente a Ordem
de Compra na qual constafa todos os itens a serem entregue no Almoxarifado
da Prefeitura Municipal de Quixer6

7. OBRIGAeoEs DA CONTRATADA:
v'

/

Entregar os produtos objeto do Contrato de conformiclade com as conclig6es e

prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame;
Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao
exigidas na licita9ao;

/

Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ou irregularidades
apontadas pela Contratante;
/ Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros,
provocados por ineficiencia ou irregularidade cometjda por seus empregados
e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.

8. OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE:
v' A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes
necessarias ao pleno oumprimento das obrigag6es decorrentes do Termo
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Contratual, consoante estabelece a Lei n9 8.666/93 e suas alteracdes
posteriores;
/ Fiscalizar e acompanhar a exeougao do objeto contratual;
/ Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
exeougao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem
providencias corretivas;

v' Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

Quixefe-Ce, 07 de agosto de 2020.

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA
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ANEXO 02
ANEXO 11 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° _._/2o2o
PROCESSO N° 0020/2020
PREGAO ELETRONICO N° oo20/2o2o
VALIDADE: 01 (urn) ano

na sala da
do ano de dois mil e
Aos.
dias do mss de
Comissao Permanente de Licitaeao da Prefeitura Municipal de Quixefe, localizada no(a)
Rua Padre Zacarias, 332, Ce-ntro, Quixefe - Ce, inscrito no CNPJ/MF sob a no
07.807.191/000147, nos termos do art.15 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterag6es
posteriores; Lei Federal n.a 10.520, de 17 de julho de 2002 e as demais normas legais

:P:`Eca;V%'EdLeEi#N°,ccoomRoreosou28/232do:C;::a§#':e#:trdaadso:r:sP°p§r:;:Pdr:Seeniapdr::ans:
de acordo com a classificagao por ela(s) alcaneada(s), observadas as condig6es do
edital que integra este instrumento de registro de preaps e aquelas enunciadas nas
clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

16-RALgr:EeB|effaAt3#,a,°cr#Dt:%EiBS'LSJBEEEa3iE&3SpE'sPA°D%5T8EcPARMEBCA:
PIPA E PA CARREGADEIRA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

PNAFR£E8PEI£3#D5oDEMSuENN[¥?pi¥'M5ET°QUYEE£¥.%'EM:'e°diaft¥B';%::A5
ELETRONICO N° 0020/2020, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desfa Ata,

juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, bern como com os mapas de
apuracao de lances ofertados e/ou verbais apresentados pelas licitantes.
CAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
2.1-0 registro de preaps formalizado na presente Ata tefa validade de 01 (urn) ano,
contados a partjr da data de sua assjnatura.
2.2-A partir da vig6ncia da Ata de Registro de Preaps, o licitante se obriga a oumprir
integralmente todas as condig6es esfabelecidas, sujeitando-se,
inclusive, as

penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas clausulas.
2.3-As quantidades previstas no Anexo I -Especificac6es dos Produtos sao estimativas
maximas para o periodo de validade da Ata de Registro de Pregos.

cLAusuLA TERCEiRA - DA ADMINisTRAeAO DA PRESENTE ATA DE REGisTRO
DE PRECOS
3.1 - 0 gerenciamento da presente Ata cabefa ao Ordenador de Despesas da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de
Quixefe, na forma que a lei esfabelece.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
4.1-A Ata de Registro de Preaps, durante sue vigencia, podefa ser utilizada pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura, na condigao de
6rgao gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas, ambas, da Prefeitura
Municipal de Quixefe, na condicao de 6rgaos participantes, e por qualquer outro 6rgao
ou entidade da Administracao que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante

pfevia

consulta

a

Secretaria

de

Desenvolvimento

Urbano,

Meio Ambjente

e
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lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixere, desde que devidamente comprovada
a vantagem.
4.2- Os 6rgaos e entidades que nao participaram do Registro de Preeos, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preaps deverao manifestar a seu interesse
junta a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da
Prefeitura Municipal de Quixefe, que indicafa as possfveis licitantes e respectivos pregos
registrados.
4.3- Cabera a empresa adjudicataria beneficiaria da Ata de Registro de Preeos,
observada as condi86es nela estabelecidas, optar ou nao pelo fomecimento dos
produtos, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fomecimento nao prejudique as obrigag6es anteriomente assumidas.
4.4- As aquisig6es adicionais a que se refere o item anterior nao poderao exceder, par
6rgao ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preeos.
4.5- A exist6ncia de pregos registrados nao obriga aos 6ngaos ou entidades
Participantes, a adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realizagao de licitaqao
especifica para a aquisicao pretendida, assegurado ao beneficiario do registro a
prefetencia de fomecimento em igualdade de condic6es.
CLAUSuLA QUINTA -D0 PRECO E ESPECIFICACAO
5.1. Os presos ofertados, especificag6es, quadro classificat6rio com pregos propostos
das licitantes, da empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus pregos
registrados ao preap da primeira colocada, empresa(s) e representante(s) legal(ais),
encontram-se enunciados, em anexo, na presente Ata de Registro de Pregos.

CLAUSULA SEXTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
6.1-Os Veiculos e/ou maquinas sefao entregues no almoxarifado da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de
Quixefe, mediante solicitagao pfevia da CONTRATANTE, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Servigo, tudo
de acordo com as especificag6es constantes da proposta apresentada.
CLAuSuLA SETIMA -DA ENTREGA DO 0BJETO E DO PAGAMENTO
7.1- Os produtos objeto deste contrato deveram ser entregue de acordo com as
solicitae6es da Secretaria DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E

INFRAESTRUTURA, a partir do recebimento da Ordem de Compra, no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitagao, nos quantitativos de acordo com
a necessidade do 6rgao e rigorosamente de acordo com as especificae6es
estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a nao observancia
destas condi96es, implicara na nao aceitagao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo
de reclamagao ou indenizaeao por parte da inadimplente.
7.2- Os produtos objeto deste contrato entregues pela licitante vencedora estarao
sujeitos a acejtagao plena pelo 6rgao recebedor.
7.3-A autoridade superior competente do 6rgao de origem desta licitagao designara uma
Comissao de Recebimento, cujo prop6sito sera a conferencia do produto entregue com
as especificag6es contidas na proposta de pregos da Contrafada. Caso o produto
entregue esteja em desacordo com as especificae6es contidas na proposta de pregos,
a Comissao rejeifafa o recebimento do mesmo.
7.4- A Contratada ficafa obrigada a trocar, imediatamente, sem Onus para a origem
desta licitagao, o produto que vier a ser recusado.

7.5-0 pagamento sera efetuado mensalmente ap6s a emissao de empenho e devera
ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do

produto, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.
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CLAUSULA OITAVA -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1- Pela inexeoucao total ou parcial das obrigac6es assumidas, garantidas a pfevia
defesa, a Administragao podefa aplicar a CONTRATADA, as seguintes sanc6es:
a) Advertencia.
b) Multas de:
b.1) 10,0°/o (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de reousa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias dteis, contados
da data da notificagao feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (tres decimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumpricla do Contrato,

por dia de atraso na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0°/o (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do
Contrato e rescisao do pacto, a criterio da Secretaria Municipal DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, em caso de

atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nestas clausulas serao descontados "ex-offieio" da
CONTRATADA, mediante subtragao a ser efetuada em qualquer fatura de ctedito em
seu favor que mantenha junto a Secretan.a Municipal DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, independente de notificaeao ou
interpelagao judicial ou extrajudicial;

c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar
com a Administracao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
d) Declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que a
CONTRATANTE promova sua reabilitagao.
8.2- As sang6es previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade
competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contradit6rio e ampla
defesa, nos seguintes prazos e condic6es:
a) de 05 (cinco) dias dteis nos casos de advertencta e de suspensao.
b) de 10(dez) dias uteis da abertura de vista do processo, no caso de declaraeao de
inidoneidade para licitar com o Municipio de Quixefe.

CLAuSuLA NONA -DA INEXECUCAO E DA RESCISAO CONTRATUAL
9.1-A inexecueao pardal ou total do Contrato da fa ensejo a sua rescisao, atendido o
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93 e suas posteriores.

CLAuSULA DECIMA - DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1-A Ata de Registro de Preaps podefa sofrer alterac6es obedecjdas as disposie6es
contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterag6es.
10.2- 0 pregD registrado podefa ser revisto em decorrencia de eventual redugao
daqueles praticados no mercado, ou de fate que eleve o ousto dos bens registrados,
cabendo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da
Prefeitura Municipal de Quixefe promover as necessarias negociag6es junto as
licitantes.

10.3- Quando o prego inicialmente registrado, por mot]vo superveniente, tomar-se
superior ao prepe praticado no mercado, a Seoretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio
Ambiente e lnfraestrutura da Prefejtura Municipal de Quixefe convocafa a licitante
visando a negociagao para redueao de pregos e sua adequagao ao praticado no
mercado.
10.4-Frustrada a negociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura
Municipal de Quixei6 convocafa as demais licitantes visando igual oporfunidade de
negociagao.
10.5- Quando o preap de mercado tomar-se superior aos precos registrados e a licitante
nao puder cumprir o compromjsso, devefa apresentar a Secretaria de Desenvolvimento
Prefeitura MunjcJpeJ -Rue Padre Zacarias 332, Centre -CEP 62.920000 -Fone (88) 3443-1306.
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Urbano,

Meio

Ambiente

e

lnfraestrutura

da

Prefeitura

Municipal

de

Qu.Lxefe

requerimento com as devidas justificativas e comprovae6es acerca do assunto.
10.6- A Secretaria de Desenvolvimento urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da
Prefeitura Municipal de Quixere, ap6s analise do requerimento, podera liberar a licitante
do compromisso assumido. sem aplicagao da penalidade, caso confirmada a veracidade
justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunica¢ao ocorrer antes do pedido
de fomecimento.
10.7- Ocorrendo a liberagao da licitante conforme o item acima, a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de
Quixer6 convocara as demais licitantes visando igual oportunidade de negociaeao.
10.8-Nao havendo exito nas negocia¢es, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixefe procedefa com a

revogacao da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao
de ajuste mais vantajoso.
CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA -DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTR0 DE

PRECOS
11.1-A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da
Prefeitura Municipal de Quixefe podefa cancelar o registro de preeos, sem prejuizo das

sane6es cabiveis:
11.1.1 - Quando a Licitante:

a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que mantem as condic6es de habilitacao e
qualificagao exigidas neste Edital;

b) Nao atender, ou atender parcialmente, os pregos e as condig6es estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigag6es que decorrerem do Edital e da
Ata de Registro de Preaps;
d) Recusar-se a revisao de pregos proposta pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, Meio Ambjente e lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixefe, com o intuito
de adequa-los aos praticados no mercado;
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitac6es de
fomecimento em razao dos pregos registrados, pela indjsponibilidade do bern no
mercado, ou, ainda, em decorrencia de caso fortuito ou force major.
11.1.2- Quando a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Meio Ambiente e
lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixefe:
a) Verificar que os pre9os praticados no mercado sao mais vantajosos no que se refere
ao subitem 10.4 acima.
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por raz6es de interesse pdblico;
c) Constatar fate impeditivo a manuten9ao dos pregos registrados.
11.2-A licitante podefa solicitar o cancelamento do seu registro de pregos na ocortencia
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execugao do ajustado,
decorrentes de caso fortuito ou fong maior, devidamente comprovados.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA FISCALIZACA0

12.1- A execugao da Ata de Registro de Pregos sera objeto de acompanhamento,
fiscalizaeao e avaliaeao por intermedio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio
Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixefe.
12.2- A fiscalizagao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura
Municipal de Quixefe.

12.3-Quaisquer exig6ncias de fiscalizacao inerentes ao objeto da Ata de Registro de
Pregos devefao ser pronfamente atendidas pelo licitante, sem qualquer Onus para a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura da Prefeitura
Municipal de Qujxefe.
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarla8 332, Centre -CEP 62.920®00 -Fone (88) 3443-1306.
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CLAuSULA DECIMA TERCEIRA -DA CONTRATACAO
13.1- Durante o prazo de validade do registro de preaps, as empre§as detentoras

poderao ser convidadas a firmar contratae6es de fomecimento, observadas as
condi?6es fixadas neste Edital e nas determinag6es contidas na legislagao pertinente.
13.2-Aplica-se as contratac6es de fomecimento decorrentes de registro de preeos o
disposto no Capitulo Ill da Lei Federal n.a 8.666/93, com suas respectivas alterae6es

posteriores, no que couber.
13.3- Na hip6tese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou nao
fimar a contratagao no prazo e condig6es estabelecidos, podefa ser firmada
contratagao com as demais licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas
classificag6es, ate que uma delas demonstre interesse, desde que nas mesmas
condie6es propostas pela primeira colocada e atendidas as especificag6es e prazos
exigidos neste Edital.
13.4-A contratagao resultante do objeto deste Edital reger-se-a ainda pelas normas
fixadas pelo C6digo de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90.
CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO
14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Quixefe, Estado do Ceafa, para dirimir toda e

qualquer controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que ap6s
lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Quixefe-Ce,

de 2020.

JOSE JARDEL SILVEIRA LIMA
Secrefario de Desenvolvimento urbano, Mejo
Ambiente e lnfraestrutura

6RGAO GERENCIADOR

TESTEMUNHAS:
1.

Nome:
CPF:
2.

Nome:
CPF:
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N° _._/2020 -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE
E INFRAESTRUTURA.

Este documento 6 parte integrante da Ata de Registro de Precos n° _._/2020, celebrada
entre o municipio de Quixefe, atrav6s da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio
Ambiente e lnfraestrutura, e a(s) empresa(s) abaixo inclicadas, cujos pregos esfao a seguir

i::£t:a:f:SfaddeoT°nnostpradE°GnAa8PE:Ej+h£8%8nt£:io82nof/02F2%resultadoeidraidodosmapasde
EMPRESA
ENDERECO
CNPJ N®

LOTE: XXX
ESPECIFICACAO

ITEM

UNID

VALORUNITARIO

QTD.

I

VALOFtTOTAL

TOTAL

EMPRESA
ENDERECO
CNPJ NO

LOTE: XXX
VALOR

~

ESPECIFICACAO

UNID

QTD.

UNITARIO

I,TEM

VALOR
TOTAL

TOTAL

EMPRESA
:
ENDERECO
CNPJ NO

LOTE: XXX
ITEM

ESPECIFICACAO

UNID

VALORUNITARIO

QTD.

VALORTOTAL

-1-`-

I

TOTAL
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ANEXO 03
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO No

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 0
MUNIcipIO
DE
QUIXERE,
ATRAVES
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE
E
INFRAESTRUTURA,
COM
A
EMPRESA ........ „ ..................., PARA 0 FIM QUE A

SEGUIR SE DECLARA:

0 Municipio de Quixete, pessoa juridica de direito pdblico interno, com sede no Rua
Padre Zacarias, 332, Centro - Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
07.807.191/000147,
neste
ato
representada
pelo
SECRETARIO
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, Sr. JOSE

JARDEL SILVEIRA LIMA, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro
com enderego na Rua
lado,
a
empresa
No

.....,

bairro

.......,

em

.......,

Estado

do

representada por

inscrita no CNPJ sob o no

ao fim assinado,
a;i.;J;hi;..a:h6in-ih-:a.a...de'..66in+.RiiTADA, d;.-a6-ordo-com o Edital de pREGAd
ELETRONICO N° 0020/2020, Processo n° 0020/2020, em conformidade com o que
preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterag6es
posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal
n° 003.02.01/2007, de 02 de janeiro de 2007, sujeitando-se os contratantes as suas
normas e as clausulas e condig6es a seguir ajustadas:

i.#:nudLafa:ni:TSE,Efte-:oAntFautg:#EE:#EOLEES6k,coNooo20,2o2o,naLe,
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterae6es posteriores, na Lei
Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal n° 10.024/2019, e
na proposta de pregos da Contratada
CLAUSULA SEGUNDA -DO OBJETO

icEAEcc:OMp:p:iR:t,i&cTOE:trspx;if::ARBRou:i8of:Tfii,:D¥sfi:#AED%:EEAiEinEQAi#?#sfi:s|pcp#:§§
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT0 URBANO, MElo AMBIENTE E

INFRAESTRUTURA DO MUNIcipIO DE QUIXERE-CE, conforme planilha anexa.

CLAUSuLA TERCEIRA - DO PRECO
3.1-A CONTRATANTE pagafa a CONTRATADA pela execucao do objeto deste
contrato a valor global

de RS ..........

(

), conforme planilha

constante do ANEXO contratual, parte integrante deste contrato.
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CLAuSULA QUARTA - DA DURACAO DO CONTRATO
4.1-0 contrato tera urn prazo de vigencia a partir da data da assinatura ate 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nQ
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterag6es posteriores.
CLAUSULA QulNTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contrata?ao correrao por conta da dotacao
orgamentarian°0401.15.122.1501.2.010-Manut.daSec.deDesenv.Urb.MeioAmb.

e lnfraestrutura, elemento de despesa n° 4,4.90.52.00.

CLAUSULA SEXTA -D0 REAJUSTAMENT0 DE PRECO
6.1 -Os pregos sao firmes e irreajustaveis;
CLAuSULA SETIMA - DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS
7.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais]
acr6sctmos ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto
no § 19, art. 65, da Lei ng 8.666/93 e suas alterae6es posteriores.

CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA D0 0BJETO E DO PAGAMENTO
8.1-Os produtos objeto deste contrato deveram ser entregue de acordo com as
solicitag6es da Secretaria DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E

INFRAESTRUTURA, a partir do recebimento da Ordem de Compra, no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacao, nos quantitativos de acordo

com a necessidade do 6rgao e rigorosamente de acordo com as especificag6es
estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a nao observancia
destas condig6es, implicafa na nao aceitagao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo
de reclamaeao ou indenizagao por parte da inadimplente.
8.2- Os produtos objeto deste contrato entregues pela licitante vencedora estafao
sujeitos a aceitagao plena pelo 6rgao recebedor.
8.3-A autoridade superior competente do 6rgao de origem desta licitagao designafa
uma Comissao de Recebimento, cujo prop6sito sera a confefencia do produto
entregue com as especificag6es contjdas na proposta de pregos da Contratada. Caso
o produto entregue esteja em desacordo com as especificae6es contidas na proposta
de preeos, a Comissao rejeitafa o recebimento do mesmo.
8.4-A Contratada ficara obrigada a trocar, imediatamente, sem Onus para a origem
desta licitaQao, o produto que vier a ser recusado.

8.5-0 pagamento sera efetuado mensalmente ap6s a emissao de empenho e devefa
ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do
produto, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.

CLAuSuLA NONA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condig6es
necessarias ao pleno cumprimento das obrigag6es decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei ng 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
9.2-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
9.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem provid6ncias corretivas;
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9.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA DECIMA -DAS 0BRIGACOES DA CONTRATADA
10.1 -Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condie6es e

prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame;
10.2- Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habHitagao e qualificagao exigidas na
licitaeao;

10.3- Providenciar a imediata corregao das deficiencias e/ou irregularidades
apontadas pela Contratante:
10.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros,

provocados por inefici6ncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.
10.5-CORRERAO POR CONTA DA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS
A ENTREGA DOS VEicuLOS E/OU MAQUINAS, INCLUSIVE AS TAXAS E TARIFAS
REFERENTES AS DESPESAS DECORRENTES DE DIFERENCAS DE IMPOSTOS (lcMS
E DEMAIS ALiQUOTAS), QUANDO 0 LICITANTE VENCEDOR POSsulR SEDE EM
OUTR0 ESTADO.
10.6- A CONTRATADA DEVERA ENTREGAR 0 VEicuLO E/OU MAQUINA
DEVIDAMENTE EMPLACADO (SE HOUVER NECESSIDADE DE EMPLACAMENTO) EM
NONE DA EMPRESA VENCEDORA ACOMPANHADA DAS NOTAS FISCAIS/FATURA
EMITIDAS EM NONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MEIO
AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE;

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1 -Pela inexecueao total ou parcial das obrigae6es assumidas, garantidas a pfevia

defesa, a Administragao podefa aplicar a CONTRATADA, as segujntes sang6es:
a) Advertencia.
b) Multas de:

b.1 ) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar a contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias dteis, contados
da data da notificagao feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (tres decimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato,
por dia de atraso na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o Valor da parcela nao cumprida do
Contrato e rescisao do pacto, a criterio da Secretaria Municipal DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, em caso

de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nestas clausulas serao descontados "ex®ff[cio"
da CONTRATADA, mediante subtragao a ser efetuada em qualquer fatura de credito
em seu favor que mantenha junto a Secretaria Municipal DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, independente de notifica9ao ou
interpelagao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de

contratar com a Administra¢ao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
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d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que a
CONTRATANTE promova sua reabilitaeao.
11.2- As Sang6es previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade
competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contradit6rio e ampla

defesa, nos seguintes prazos e condig6es:
a) de 05 (cinco) dias uteis nos casos de advertencia e de suspensao.
b) de 10(dez) dias dteis da abertura de vista do processo, no caso de declaragao de
inidoneidade para licitar com o Municfpio de Quixer6.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA -DAS RESCISOES CONTRATUAIS
12.1 -A rescisao contratual podefa ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autoriza9ao escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja
conveniencia da Administraeao;
c) Em caso de rescisao prevista nos incisos XIl e Xvll do art. 78 da Lei n° 8.666/93,

sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
d) A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequ6ncias
previstas no art. 80, incjsos I a lv, ambos da Lei n° 8.666/93,
CLAUSuLA DECIMA-TERCEIRA - DO FORO
13.1-Fica eleito o foro da Comarca de Quixefe, Estado do Ceafa, para dirimir toda e

qualquer controv6rsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03
(ties) vias para que possa produzir os efeitos legajs.

Quixer6 -Ce ,.... de ......... de 2020.

Jose Jardel Silveira Lima
SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

NONE DO REPRESENTANTE
NONE DA EMPRESA
CONTRATADA

MEIO AMBIENTE E

INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:

01.

Nome:
CPF/MF:

02.
Nome:
CPF/MF:
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ANEX0 04
TERMO DE ADESAO AO SISTEMA DE PREGAO ELETR6NICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAC OES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Fisica ou Jun'dica)
Razao Social:

Ramo de Atividade:

Endere90:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:Telefone

CNPJ:

Comercial.

ln§crieao
Estadual:

Representante

RG:

Legal.
CPF:

E-mail:

TelefoneCe'ular:

Whatsapp:
Resp.
Financeiro:
E-mail

Telefone:

Financeiro:
E-mail para informati\,Jo de edjtal

ME/Epp:

(

) siM

(

)Nao

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesao
ao Regulamento do Sistema de pregao Eletr6nico da BLL - Bolsa de Licitag6es do
Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposig6es

que seguem,

iii.

2. Sao responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
neg6cios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentagao exigida
nos editais para fins de habilitagao nas licitag6es em que for vencedor;
Observar a legislacao pertinente, bern como o disposto no Estatuto Social e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela BLL -Balsa de Licitae6es do Brasil, dos quais
declara ter pleno conhecimento,
Designar pessoa responsavel para operar o Sistema Eletr6nico de Licitag6es, conforme
Anexo Ill.I

Pagar as taxas pela utilizagao do Sistema Eletr6nico de Licitag6es.
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3. 0 Licitante reconhece que a utiliza9ao do sistema eletr6nico de--meg
implica o pagamento de taxas de utiliza€ao, conforme previsto no Anexo IV do
Regulamento do Sistema Eletr6nico de Licitacoes da BLL - Bolsa de Licita¢6es
do Brasil.
4. 0 Licitante autoriza a BLL -Bolsa de Licitacoes do Brasil a expedir boleto de

cobranea bancaria roferente as taxas de utiliza§ao era referidas, mos prazos e
condig0es definidos no Anexo lv do Regulamento Sistema Eletr6nico de
Licitac6es da BLL - Bolsa de Licitac6es do Brasil.
5. 0 presente Termo 6 por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer
tempo, pelo Licitante, mediante comunicaeao expressa, sem prejuizo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vig6ncia ou decorrentes de neg6cios
realizado e/ou em andamento.
0 Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos ate a data
da dltima utilizagao do Sistema, e/ou ate a conclusao dos neg6cios em andamento.
Respon§abilizando-se pelas informae6es prestadas neste Termo, notadamente as
informae6es de cadastro, alterae6es contratuais e/ou de usuarios do Sistema,
devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitag6es do Brasil qualquer mudanea
ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cart6rio)

9.-±_FF¥_±&±9:_.- O_BPV?±T9_RIO_ _F`ECONHECEF` FiRWA (E\I cARTORro) DAs
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRAiTO -SOCIAL E ul:TIMAS

Ai:TERAcOEs Eiou BF.EVE RELATO Eiou CONTRA:Tb -cdrNsofEi6iofo
(AUTENTICADAS).
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ANEXO 4.1
ANExO AO TERMO DE ADESAO AO sisTEMA ELETR6Nico DE LiciTAe6Es
DA

BTNLDicBA?cL£8BEt'sCJTAAR?85SoDs?s:Efi'L
Razao Social do Licitante:
CNPJ/CPF.

Operadores
1

Nome:
CPF:

Funcao:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Vvhatsapp

2

Nome:
CPF:

Funcao:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mall:

Whatsapp
3

Nome:
CPF:

Telefone:
Fax:

Funcao:
Celu'ar:
E-mail:

Whatsapp
0 Licitante reconhece que:
A Senna e a Chave Eletr6njca de identjficacao do usuario para acesso ao sistema sao
de uso exclusivo de seu titular, nao cabendo a BLL - Balsa de Licitag6es do Brasil
nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuizos decorrentes de seu uSo
jndevido;

ii.

0 cancelamento de Senha ou de Chave Eletr6nica podera ser feito pela BLL - Bolsa
de Licitag6es do Brasil, mediante solicitacao escrita de seu titular ou do Licitante;

iii.
Aperda de senna ou de chave Eletr6nica ou a quebra de seu sigilo devera
ser comunicada imediatamente a BLL -Bolsa de Licitag6es do Brasil para o
necessario bloqueio de acesso;

iv. 0 Hcitante sera responsavel por todas as propostas, lances de pregos e transac6es
efetuadas no sistema, por seu usuario, por sua conta e ordem, assumindo-os como
firmes e verdadeiros; e o nao pagamento das taxas ensejara a sua inclusao no
cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitag6es do Brasil, no Serviap de
Proteeao de Credito e no SERASA e ao automatico cancelamento de sua Senha ou
de Chave Eletr6nica.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecjda em cart6rio)
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ANEXO 05
CUSTO PELA UTILIZACAO DO SISTEMA
-SOMENTE PARA 0 FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisieao:

-

1,5% (Urn e meio par cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias
ap6s a adjudicagao - limitado ao teto maximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por late
adjudicado, cobrados mediante boleto bancario em favor da BLL - Bolsa de Licitag6es do
Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preaps:

-

1,5% (Urn e meio porcento) sobre o valordo lote adjudicado, com vencimento parcelado em

parcelas mensais (equivalentes ao ndmero de meses do registro) e sucessivas com emissao
do boleto em 60(sessenta) dias ap6s a adjudicagao - com limitagao do custo de R$ 600,00
(seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante bolero bancario em favor da BLL Balsa de Licitact5es do Brasil.

0 nao pagamento dos boletos ac.Ima mencionados sujeitam o usuario ao pagamento de multa
de 2% e juros moratorios de 1°/o ao mes, assim como inscricao em servigos de protegao ao
cfedito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL -Bolsa de Licita¢es
do Brasil e ao automatico cancelamento de sua Senna ou de Chave Eletr6nica.
Em caso de cancelamento pelo 6rgao promotor (comprador) do pregao realizado na
platafoma, o licitante vencedor recebefa a devolucao dos valores eventualmente arcados
com o uso da plataforma eletr6nica no respectivo lote cancelado.
DA UTILIZACAO DE CELULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contrafagao de sociedades CELULAS DE APOIO (cometoras) para a representagao
junto ao sistema de PREGOES, nao exime o licitante do pagamento dos oustos de uso do
sistema da BLL - Bolsa de Licitae6es do Brasil. A corretagem sera pactuada entre os o
licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Coma Licitante/Fomecedor, concordamos e anuimos com todos terimos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos par cumpri-lo integralmente em seus expressos
termos.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartorio)
C)BSE!FNAICAIO.. OBRIGATORIO RECONHECER FIRNIA qEM CARTORIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTINIAS ALTERACOES
EIOu BREVE RELATO EIOu CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
Prefeitura Municipal -Rue Padre Zacarlas 332, Centre -CEP 62.920000 -Fone (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/000147-CGF 06.920.172£

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"
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ANEXO 06

PREGAO ELETRONICO N° 0020/202o

DECLARAeAO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF

N0

sediada.

(Endereeo Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento
licitat6rio, sob a modalidade Pregao Elettonico n° 0020/2020 instaurada pela
Prefeitura Municipal de Quixere, que nao fomos declarados inid6neos para licitar ou
contratar com o Poder Pi]blico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Ndmero da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS. Esta declaragao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o nl]mero do CNPJ.

Prefeitura Municipal -Rue Padre Zacan.as 332, Cehtro -CEP 62.920Jroo -Fone (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/000147-CGF 06.920.172-2

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO FRLBAN€
MEI0 AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"
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ANEXO 07

PREGAO ELETRONICO N° 0020/2020

DECLARACAO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF N0

sediada

(Endereeo Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitacao no presente processo e que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorr6ncias posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Ndmero da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS. Esta declaraQao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o ndmero do CNPJ.

Profeltura Munlclpal -F`ua Padre Zacarla. 3®2, Centro -CEP e2,020cOO -Fon® (ce) ®443-1®4®.
CNPJ 07.807,191/000147-CCF 00.020.172-2

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"

V 'STO

fry:

ANEXO 08

PREGAO ELETRONICO N° 0020/2020

DECLARACAO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF No

sediada

(Endereeo Completo)

Declaro que nao possufmos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condieao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, em observancia a Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93.
(Local e Data)

(Nome e Ndmero da Cartejra de ldentidade do Declarante)
OBS.

1 ) Esta declaragao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o ni]mero do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devera declarar
essa condicao.

PrefeituraMunicIpal-Ruap#Nrep.Zao%on#aTF,393,3£+ut4',a_-c%FP#&922o?#20.2-Fore(8813443J646.

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"
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ANEXO 09

PREGAO ELETRONICO N° 0020/2020

DECLARACAO

Modelo de Declaraeao de Enquadramento em Regime de Tributagao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hip6tese de o licitante ser ME ou
EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF n° , sediada (enderego completo) Declare (amos)
para todos os fins de direito, especificamente para participacao de ljcitagao na
modalidade de Pregao , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do
disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e n° da c6dula de identidade do declarante

Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Centro -CEP 62.920J}00 -Fone (88) 3443-164e.
CNPJ 07.807.191/000147-CGF 06.920.172-2

Lrfu(

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"
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ANEXO 10

PREGAO ELETRONICO N° 0020/2020

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregao
Eletronico n° 0020/2020, da Prefeitura Municipal de Quixere, que a
tomou conhecimento do Edital e de
empresa
todas as condig6es de participagao na Licitagao e se compromete a cumprir todos os
termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carjmbo da empresa:

PrefeituraMunicipal-RuaPadreZacariag332,Centro-CEP62.920"0-Fone(®8)34-ro-ie46.
CNPJ 07.807.191/000147-CGF 06.920.172-2

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
MEIO AMBIENTE E [NFRAESTRUTURA
QulxERE -ADM "QUERO MAis QuixERE»

+ ---. EriF

ANEXO 11
PREGAO ELETRONICO N° 0020/2020

DECLARAeAO

(Razao Social)
CNPJ/MF No

Sediada

(Endereeo Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento
licitat6rio sob a modalidade Pregao Eletronico n°0020/2020, instaurada pelo Municipio

de Quixere, nao integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado
pdblico ou membro comissionado de 6rgao direto ou indjreto da Adminjstragao
Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.
Data
LOcal

Nome do declarante
RG
CPF

OBS. Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com a ndmero do CNPJ.

Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Centre -CEP 62.920Jroo -Fone (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/000147-CGF 06.920.172-2

