
l-OBJETO 

GOVERNO CO ESTACO 00 CEARA 
PREFEm.IRA MUNICIPAL DE QutXELÓ 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos na manutenção 
preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos e máquinas pesadas de 
diversas Secretarias do Município de Quixelô/CE. 

2- JUSTIFICATIVAS 

2.1- DA CONTRATAÇÃO 
2.1.1 - A execução dos serviços a serem contratados visa atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Quixelô/CE, no que se refere à manutenção dos veículos e máquinas pesadas de suas 
diversas Secretarias e Órgãos. O uso intensivo dos mesmos requerem a manutenção preventiva e 
corretiva, com o objetivo de mantê-los em boas condições de uso, funcionamento e segurança. Para 
tanto, a contratação de empresa especializada que disponha de instalações, equipamentos, 
ferramentas e pessoal técnico qualificado é fator preponderante para o alcance dos objetivos 
pretendidos com a futura contratação, levando-se em consideração que sem os mesmos as Unidades 
Gestoras não conseguirão realizar suas atividades e o atendimento à população que é o objetivo 
maior da Administração Pública. 

2.2- DA DISTÂNCIA T\'{ÁXIMA 
2.2.1 - A Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, não possui estrutura física nem pessoal qualificado, 
para realização dos serviços, por essa razão os serviços serão realizados conforme as necessidades 
mediante envio da autorização de ordem de serviços ao futuro contratado. 
2.2.2- A exigência da distância máxima de 50 km (cinquenta quilômetros) da localização da sede 
da empresa a ser CONTRATADA até a Sede da CONTRATANTE se dá em razão de não haver a 
obrigatoriedade do futuro CONTRATADO de transportar, sem custos, os motoristas até a Sede da 
CONTRATANTE e vise versa, assim como de buscar os veículos no local onde poderá acontecer a 
pane, ademais até mesmo pequenos reparos ordinários ou extraordinários (troca de óleo, baterias 
etc) teriam seus custos majorados em 10% ou mais do valor dos serviços a serem executados, sendo 
que estes custos adicionais decorrentes do deslocamento a oficina, tornaria a manutenção mais 
onerosa ao serviço publico, e assim utilizamos o principio da economicidade. 
2.2.3 - Além dos deslocamentos citados no item anterior, os deslocamentos com serviços de 
guincho no perímetro superior a 50 km (cinquenta quilômetros) seriam outro gasto dispendioso que 
aumentariam os custos de manutenção da frota. 
2.2.4 - Com base nestas despesas que consideramos desnecessárias e antieconômicas é que 
optamos, pelo perímetro de 50 km (cinquenta quilômetros), da Sede da CONTRATANTE, ademais 
objetivamos aplicar com maior eficácia e eficiência os recursos públicos com alicerce no principio 
da economicidade e razoabilidade, o os quais encontram se previsto no art. 70 da CF/88. 
2.2.5 -A restrição ora citada não fere aos princípios expostos na Lei 8.666/93, já que o inc. I, do § 
1°, do art. 3° do diploma em exame, apresenta que não são admitidas restrições que sejam 
irrelevantes ou impertinentes para o objeto contratado, observa-se a relevância e pertinência de tal 
condição, considerando a área geográfica temos um leque considerável de licitantes aptos a 
prestarem os serviços a este Município. 
2.3 - DA DIVISÃO POR LOTES 
2.3.1 - Quanto à composição dos lotes, temos que os itens serão unificados em "LOTES" em 
virtude dos mesmos gu;t, darem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela sem_~,~ 
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(fornecimentos de peças e mão-de-obra) para cada tipo de veículo, de modo a não prejudicar a 
concorrência entre os participantes, mantendo a cornpetitividade necessária à disputa. 
2.3.2 - No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta mais 
vantajosa, individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e 
encarece o contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem 
maior por estarem comercializando urna maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na 
divisão por lote do objeto em tela, há um grande ganho para a Administração na economia de 
escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa 
redução de preços a serem pagos pela Administração. 

3 -RELAÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS PESADAS E ORÇAMENTO BÁSICO 
3.1 - Os serviços serão prestados nos veículos e máquinas pesadas pertencentes à atual frota das 
Secretarias Municipais de Quixelô/CE, conforme segue: 

3.1.1 - RELAÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS PESADAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 
ITEM VEÍCULOS MARCA ANO/FAB. ANO/MOD. PLACAS/CE 

01 ÔNIBUS ÔNIBUS 15-190- EOD 2012 2013 osv- 0091 
02 ÔNIBUS ÔNIBUS 15-190- VW 2013 2013 osv- 0021 
03 ÔNIBUS ÔNIBUS 15-190- VW 2012 2012 OIF- 1659 
04 ÔNIBUS ÔNIBUS 15 - VW 2010 2010 NUX- 7947 
os ÔNIBUS ÔNIBUS INDUSCAR 2010 2011 NUS- 2878 
06 ÔNIBUS ÔNIBUS 15-190- EOD 2010 2010 NUR- 3238 

07 
ÔNIBUS 

ÔNIBUS MERCEDES.BENZ/OF 2014 2014 PM0-2980 

08 ÔNIBUS ÔNIBUS V.W /15.190 2014 2014 PM0-3350 

09 ÔNIBUS 
ÔNIBUS MARCOPOLO/ 

VOLAREV8L 2014 2015 PNF- 0589 

10 MICRO-ÔNIBUS 
MICRO-ONIBUS 2012 2013 OSR -1921 

MARCOPOLO VOLARE 

11 MICRO-ÔNIBUS 
MICRO-ÔNIBUS 2007 2007 HYC- 8362 

MARCOPOLO VOLARE 

12 MICRO -ÔNIBUS 
MICRO -ÔNIBUS 

2006 2006 HXV- 2817 
MASCARELE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
ITEM VEÍCULOS MARCA ANO/FAB. ANO/MOD. PLACAS/CE 

01 TRATOR FORO xxxx xxxx xxxx 
02 

CATERPILLAR, PATROL, 
MOTONIVELADORA 120K 2013 2013 xxxx 
RETRO-ESCAVADEIRA- 416E-

03 
JCB MODELO 3C, FABRICAÇÃO, 
TRAÇÃO 4 X 4, MOTOR DIESEL 
SÉRIE 1791427 2013 2013 xxxx 
PÁ CARREGADEIR-1. MODELO 

04 W130 NÚMERO DE IDENT. 
HBZNW130 TEAE05469 2013 2013 xxxx 

os CAMINHÃO BASCULANTE 2013 2014 ORZ- 29f!\7 
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VW /26.280 CRM 6X4 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
VEÍCULOS MARCA 

AMBULÂNCIA FIAT STRADA 
AMBULÂNCIA RENAULT KANGO 
FIAT DOBLO- AMBULÂNCIA FIAT DOBLO 
FIAT TECFORM-AMBULÂNCIA FIAT TECFORM 
VW SAVEIRO- AMBULÂNCIA VWSAVEIRO 
FIAT FIORINO-AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 
FIAT FIORINO-AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 
FIAT FIORINO-AMBULÂNCIA FIAT FIORINO 

2013 
2000 

HOSPITAL 
ANO/FAB. 

2009 
2010 
2013 
2014 
2002 
2017 
2017 
2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SMS 
VEÍCULOS MARCA ANO/FAB. 

VAN CITROEN JUMPERR 2011 
MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO-VOLARE 2014 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE f PSF 
VEÍCULOS MARCA ANO/FAB. 

PASSEIO HB XS TOYOTA ETIOS 2014 
PASSEIO CHEVROLET CLASSIC 2016 
PASSEIO CHEVROLET CLASSIC 2016 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ENDEMIAS 
VEÍCULOS MARCA ANO/FAB. 

MOTO CG 125 FAN KS H ONDA 2014 

2013 ORZ- 3727 
2000 xxxx 

ANO/MOD. PLACAS/CE 

2010 NVC- 0972 
2010 NVE- 9516 
2013 PMI -7940 

2014 PMR- 9086 
2003 HXS- 7769 
2018 PNU 9215 
2018 P00-7977 
2018 P00-8187 

ANO/MOD. PLACAS/CE 

2012 OCL- 9412 
2015 PMH- 9218 

ANO/MOD. PLACAS/CE 

2015 PMG -7629 

2016 PNT- 4076 
2016 PMP- 5414 

ANO/MOD. PLACAS/CE 

2014 OIK- 4620 

3.1.2- ORÇAMENTO BÁSICO 

Item N° 

01 

02 

LOTE 01 - Motocicleta 
Especificação 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para a 
motocicleta, pertencentes aos Agentes de Endemias, junto a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Mão-de-Obra para 2 motocicleta, pertencentes aos Agentes de 
Endemias, junto a Secretaria Municipal de Saúde -
Quantidade estimada de hora/homem- 100 x 20,00. 

Total 

Valor Estimado 
(Contratação) 

R$ 

3.000,00 

2.000,00 

5.000,00 

Percentual de 
Desconto 

% 

9% 

9% 
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LOTE 02 -Veículos de Pequeno Porte (Passeio e Utilitários até 700kg) 
Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de pequeno porte (passeio e utilitários até 700kg), 115.454,00 
pertencentes ao Hospital Municipal. 

9% 
Mão-de-Obra para os veículos de pequeno porte (passeio e 
utilitários até 700kg), pertencentes Hospital Municipal - 30.000,00 
Quantidade estimada de hora/homem- 750 x 40,00. 
Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de pequeno porte (passeio e utilitários até 700kg), 34.546,00 
pertencentes ao Programa Saúde da Família. 

9% Mão-de-Obra para os veículos de pequeno porte (passeio e 
utilitários até 700kg), pertencentes Programa Saúde da Família 20.000,00 
- Quantidade estimada de hora/homem- 500 x 40,00. 

Total 200.000,00 9% 

LOTE 03 -Veículos de Médio Porte (Jumper e Microonibus) 
Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de médio porte (Jumper e micro-ônibus), pertencentes 35.000,00 
à Secretaria Municipal de Saúde. 

9% Mão-de-Obra para os veículos de médio porte (Jumper e micro-
ônibus), pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - 15.000,00 
Quantidade estimada de hora/homem - 300 x 50,00. 
Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de médio porte (micro-ônibus), pertencentes ao Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 54.000,00 
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDES/ 
Secretaria Municipal de Educação. 

9% 
Mão-de-Obra para os veículos de médio porte (micro-ônibus), 
pertencentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 18.000,00 
Educação - FUNDES/ Secretaria Municipal de Educação -
Quantidade estimada de hora/homem - 360 x 50,00. 

Total 122.000,00 9% 

LOTE 04 -Veículos de Grande Porte (Onibus) 
Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de grande porte (ônibus), pertencentes ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 170.400,00 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDES/ 
Secretaria Municipal de Educação. 

9% 
Mão-de-Obra para os veículos de grande porte (ônibus), 
pertencentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 57.600,00 
Educação - FUNDES/ Secretaria Municipal de Educação 
Quantidade estimada de hora/homem - 960 x 60,00. 

Total 228.000,00 9% 

LOTE 05 -Veículos de Grande Porte (Caminhões Basculante e Pipa) 
Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de grande porte (caminhões basculante e Pipa), 30.000,00 9% 
pertencentes à Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
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Valor Estimado 
(Pagamento) 

R$ 

105.063,14 

27.300,00 

31.436,86 

18.200,00 

182.000,00 

Valor Estimado 
(Pagamento) 

R$ 

31.850,00 

13.650,00 

49.140,00 

16.380,00 

111.020,00 

Valor Estimado 
(Pagamento) 

R$ 

155.064,00 

52.416,00 

207.480,00 

Valor Estimado 
(Pagamento) 

R$ 

A 
27.300,00 

~ 
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Mão-de-Obra para os veículos de grande porte (caminhões 
basculante e Pipa), pertencentes à Secretaria Municipal de 

19.980,00 
Infraestrutura - Quantidade estimada de hora/homem - 333 x 
60,00. 

Total 49.980,00 

LOTE 06 -Máquinas Pesadas 
Especificação Valor Estimado 

(Contratação) 
R$ 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para as 
máquinas pesadas, pertencentes à Secretaria Municipal de 70.000,00 
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. 
Mão-de-Obra para as máquinas pesadas, pertencentes à 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços 

30.000,00 Públicos- Quantidade estimada de hora/homem - 375 x 80,00. 

Total 100.000,00 

18.181,80 

9% 45.481,80 

Percentual de Valor Estimado 
Desconto (Pagamento) 

% R$ 

63.700,00 

9% 

27.300,00 

9% 91.000,00 

3.2 - O valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 704.980,00 (setecentos e quatro mil 
novecentos e oitenta reais), sendo que o valor máximo a ser pago pela execução dos serviços 
(fornecimento de peças e mão-de-obra) em sua totalidade será de R$ 641.531,80 (seiscentos e 
quarenta e um mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos), levando-se em consideração o 
percentual de desconto estimado no orçamento, estipulado em 9% (nove por cento). 
3.3 - Não serão aceitos para fins de contratação, oferta de percentual de desconto inferior ao 
constante no orçamento acima. 

4- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 - Manutenção Preventiva: Serviços de revisões periódicas para garantir boas condições de 
desempenho do veiculo no que se refere a funcionamento, rendimento e segurança, assim como, 
prevenira ocorrência de defeitos que possam causar danos aos componentes, ou mesmo a 
paralisação do veículo. As manutenções preventivas e corretivas visam ao restabelecimento das 
condições de funcionamento dos veículos/máquinas pesadas, mediante substituição de peças gastas, 
quebradas ou defeituosas, bem como execução de regulagens mecânicas e/ou elétricas e demais 
ajustes necessários ao perfeito estado de uso dos veículos/máquinas pesadas. 
4.2 - Manutenção Corretiva: Serviços que visam tomar operacional os veículos ocasionalmente 
paralisados em decorrência de defeitos originados por término de vida útil dos componentes, por 
defeitos em peças ou sistemas, ou por motivo de colisão ou avaria. 
4.3 - A manutenção preventiva e corretiva será realizada mediante emissão de solicitação de 
execução de serviços e terá por finalidade corrigir possíveis falhas, efetuando os necessários ajustes, 
reparos e consertos, inclusive a substituição de peças desgastadas pelo uso. 
4.4- Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados em horário comercial, 
de segunda a sexta, nas dependências da CONTRATADA. 
4.5 - Para fins da prestação dos serviços descritos, a CONTRATADA deverá possuir em seu 
estabelecimento (oficina), a seguinte infraestrutura mínima: ferramentas em geral, técnicos 
especializados (mecânicos, eletricista, pintores, etc), serviços de cambagem e demais serviços de 
suspensão. 
4.6 - Na hipótese de instalação 
CONTRATADA providenciar a 
CONTRATANTE. 

inadequada de peça, componente ou acessório, deverá a 
imediata regularização, sem quaisquer ônus para o 

4.7- A CONTRATADA poderá subcontratar a prestação dos serviços somente nos casos em que 
comprovadamente não possa executá-los, mediante prévia autorização do CONTRATANTE. , 

1 
D 

4.8 - A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade dos serviços subcontratados. r. d~ 
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4.9- No caso de subcontratação, é responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a condução do 
veículo para o local onde os serviços deverão ser executados. 
4.1 O - As substituições de peças, componentes e acessórios somente poderão ser efetuadas mediante 
prévia autorização escrita da Unidade fiscalizadora do contrato, no orçamento que lhe for submetido 
pela CONTRATADA. 
4.11 - Preliminarmente a execução dos serviços, deverá ser apresentado orçamento discriminativo, 
quantitativo e de preços, o qual será analisado e posteriormente aprovado pelo setor competente. A 
Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, a seu critério, poderá realizar pesquisa de preços para fins de 
verificação se os preços 9rçados pela Contratada estão de acordo os praticados no mercado. 

5 -VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1 - O futuro contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, convindo às partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

6 -RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 - As despesas do Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal e 
Repasse Federal, previstos nas seguintes dotações orçamentárias: 

Orgão Unid. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Despesa 
04 01 10.122.0029.2.009.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
04 01 10.302.0014.2.017.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
04 01 10.301.0015.2.013.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
04 01 10.304.0014.2.020.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
05 02 12.361.0002.2.034.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 
07 01 04.122.0029.2.065.0000 3.3.90.30.00/3.3.90.39.00 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

9- PROPOSTA DE PREÇOS 
9.1 - A proposta da empresa deverá indicar o valor do percentual de desconto sobre o valor da mão
de-obra/hora-homem e sobre o preço das peças e acessórios, calculando-se, a partir de tais dados, o 
valor global estimado a ser pago pela contratante. 
9.2 - Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os 
custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, 
seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, 
ou que venham a ser desenvolvidos em razão da prestação dos serviços, não cabendo ao Município 
de Quixelô/CE, quaisquer custos adicionais. 
9.3 - Para a aceitação da proposta relativa ao lote, será analisado o item dos serviços de mão-de
obra/hora homem, juntamente com o equivalente ao respectivo fornecimento das peças e acessórios, 
sendo aceita tão somente a proposta da empresa que apresente o maior desconto quando da ~ 
combinação dos dois itens (serviços e peças). tkt{~ 
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9.4 - Logo, para efeito de julgamento será analisado o maior desconto ofertado para a combinação 
do valor para o serviço, juntamente com o apresentado para as peças e acessórios, considerando o 
lote como o todo. 

10- GARANTIA 
10.1 - A empresa Contratada deverá garantir os serviços executados pelo período mínimo de 60 
(sessenta) dias, contadm, da data de entrega do serviço prestado. Se, dentro deste prazo, houver 
necessidade de execução do mesmo serviço, este será realizado sem custo para a Contratante. 

11- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1 - Os pagamentos serão realizados mediante a prestação dos serviços do objeto contratual, 
apurado através da combinação do valor para o serviço, juntamente com o apresentado para as 
peças e acessórios, subtraído o percentual de desconto ofertado na proposta comercial e após a 
apresentação da respectiva documentação fiscal. 
11.1.1 - Para maiores esclarecimentos do item acima, segue um exemplo: 
* Supondo-se que o valor cobrado por certo serviço, somado com as peças e acessórios seja no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a empresa contratada vença o certame ofertando 10% (dez 
por cento) de desconto. A contratante fica obrigada a repassar a contratada somente o valor de R$ 
900,00 (novecentos reais), devendo constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) o valor de R$ 100,00 (cem 
reais), referente ao desconto concedido. 
11.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota Fiscal, através de crédito na conta bancária do fornecedor ou através de 
cheque. 

Quixelô/CE, 17 de maio de 2019. 

Luiz Moses de Abreu Neto 
Pregoeiro Oficial do Município 

DE ACORDO: 

Raimundo Ferreira de Araújo 
Ordenador de Despesas da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 
rdenada de Despesas da 

Secretaria Municipal de Educação 

Rilson Sousa de Andrade 
Ordenador de Despesas da 

Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO li 
PREGÃO No 2019.05.17.1 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa/profissional) ................................................................. , CNPJ/CPF n.0 

................................................................. , com sede (endereço) à 

..................................................................................... , neste ato representada pelo(s) (diretores ou 
sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu( s) Procurador( es) o 
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 
.......................................................................................................... , a quem confere(m) amplos 
poderes para junto a Prefeitura Municipal de Quixelô praticar os atos necessários para representar a 
outorgante na licitação na modalidade Pregão n.0 2019.05.17.1, usando dos recursos legais e 
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, 
com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

Local, data e assinatura. 

RECONHECER FIRMA(S) 

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N -Centro- Quixelô /CE- CEP 63.515-000 
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ANEXOIII 
PREGÃO No 2019.05.17.1 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

A empresa ................................................................... , inscrita no CNPJ sob o n° 

............................................. , situada na .......................................................................................... , 

DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura Municipal de Quixelô, no 

procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, que não incide na proibição contida no inciso 

XXXIII do Art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Local, Data e Assinatura. 
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ANEXO IV 
PREGÃO No 2019.05.17.1 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

A empresa/profissional ........................................................................... , inscrita no CNPJ/CPF sob o 

.................................................... , situada (residente e domiciliada) na 

........................................................................................................ , DECLARA, sob as penas da lei, 

que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Local, Data e Assinatura. 

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N- Centro- Quixelô /CE- CEP 63.515-000 
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ANEXO V 
PROPOSTA PADRONIZADA 

A Prefeitura Municipal de Mauriti, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 
n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 
2019.05.17.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, 
caso sejamos vencedores da presente Licitação. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos na 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos e máquinas 
pesadas de diversas Secretarias do Município de Quixelô/CE, conforme especificações apresentadas 
a seguir: 

Item N° 

01 

02 

Item N° 

01 

02 

03 

04 

Item N° 

01 

02 

03 

04 

LOTE 01 - Motocicleta 
Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para a 
motocicleta, pertencentes aos Agentes de Endemias, junto a 3.000,00 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Mão-de-Obra para a motocicleta, pertencentes aos Agentes de 
Endemias, junto a Secretaria Municipal de Saúde - 2.000,00 
Quantidade estimada de hora/homem- 100 x 20,00. 

Total 5.000,00 

LOTE 02 - Veículos de Pequeno Porte (Passeio e Utilitários até 700kg) 
Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de pequeno porte (passeio e utilitários até 700kg), 115.454,00 

I pertencentes ao Hospital Municipal. 
Mão-de-Obra para os veículos de pequeno porte (passeio e 
utilitários até 700kg), pertencentes Hospital Municipal - 30.000,00 
Quantidade estimada de hora/homem- 750 x 40,00. 
Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de pequeno porte (passeio e utilitários até 700kg), 34.546,00 
pertencentes ao Programa Saúde da Família. 
Mão-de-Obra para os veículos de pequeno porte (passeio e 
utilitários até 700kg), pertencentes Programa Saúde da Família 20.000,00 
- Quantidade estimada de hora/homem- 500 x 40,00. 

Total 200.000,00 

LOTE 03 -Veículos de Médio Porte (Jumper e Microonibus) 
Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de médio porte (Jumper e micro-ônibus), pertencentes 35.000,00 
à Secretaria Municioal de Saúde. 
Mão-de-Obra para os veículos de médio porte (Jumper e micro-
ônibus), pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - 15.000,00 
Quantidade estimada de hora/homem - 300 x 50,00. 
Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de médio porte (micro-ônibus), pertencentes ao Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 54.000,00 
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB/ 
Secretaria Municipal de Educação. 
Mão-de-Obra para os veículos de médio porte (micro-ônibus), 18.000,00 [pertencentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
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Valor Estimado 
(Pagamento) 

R$ 

Valor Estimado 
(Pagamento) 

R$ 

Valor Estimado 
(Pagamento) 

R$ 



Item N° 

01 

02 

<;;OMiltNO DO ATAOO DO CEARA 
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~~da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB/ Secretaria Municipal de Educação -
Quantidade estimada de hora/homem - 360 x 50,00. 

Total 122.000,00 

LOTE 04 -Veículos de Grande Porte (Onibus) 
Especificação Valor Estimado 

(Contratação) 
R$ 

Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de grande porte (ônibus), pertencentes ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 170.400,00 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB/ 
Secretaria Municipal de Educação. 
Mão-de-Obra para os veículos de grande porte (ônibus), 
pertencentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 57.600,00 
Educação - FUNDEB/ Secretaria Municipal de Educação 
Quantidade estimada de hora/homem - 960 x 60,00. 

' Total 228.000,00 

Percentual de 
Desconto 

% 

LOTE 05 -Veículos de Grande Porte (Caminhões Basculante e Pipa) 
Item N° Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

01 Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para os 
veículos de grande porte (caminhões basculante e Pipa), 30.000,00 
pertencentes à Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

02 Mão-de-Obra para os veículos de grande porte (caminhões 
basculante e Pipa), pertencentes à Secretaria Municipal de 

19.980,00 Infraestrutura - Quantidade estimada de hora/homem - 333 x 
60,00. 

Total 49.980,00 

LOTE 06 -Máquinas Pesadas 
Item N° Especificação Valor Estimado Percentual de 

(Contratação) Desconto 
R$ % 

01 Peças e acessórios (originais, legítimos ou genuínos), para as 
máquinas pesadas, pertencentes à Secretaria Municipal de 70.000,00 
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. 

02 Mão-de-Obra para as máquinas pesadas, pertencentes à 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços 

30.000,00 Públicos- Quantidade estimada de hora/homem - 375 x 80,00. 

Total 100.000,00 

Valor Total da Proposta (Estimada para Pagamento). 

R$ ...................... ( ........................................................... ). 

Proponente: ..................................................................................................................... . 
Endereço: ........................................................................................................................ . 
CNPJ: .............................................................................................................................. . 
Data da Abertura: ...................................... .. 
Horário: ...................................................... . 
Prazo de Execução: Conforme Edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data: .......................................................... . 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de prestação de serviços firmado entre o Município de 
Quixelô/CE, através da Secretaria Municipal de 
......................................... e·············································· 

O MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, através da 
Secretaria Municipal de ............................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 

.................................. , neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a) . 

............................................... ,residente e domiciliado(a) na Cidade de Quixelô/CE, apenas denominado 
de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ................................................................ , estabelecida 
na .................................................................. , inscrita no CNPJ/CPF sob o n.0 

............................................. , neste ato representada pelo(a) Sr(a) . 

........................................................................ , portador(a) do CPF n° ...................................... , apenas 
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da 
Licitação procedida do Pregão n° 2019.05.17.1, tudo de acordo com as normas gerais das Leis n° 
8.666/93 e n° 10.520/02, e suas alterações posteriores, mediante cláusula e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2019.05.17.1, de acordo com a Lei Federal n° 
10.520/02, e no que couber com a Lei Federal n° 8.666/93, devidamente homologado pelo(a) Sr(a) . 
................................................. , Ordenador(a) de Despesas da(o) Secretaria Municipal de 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços mecânicos na manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos 
veículos e máquinas pesadas pertencentes à .. . ...... ........ .......... ....... ........ de Quixelô/CE, conforme 
descrição dos serviços apresentada no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se 
vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCEIRA- DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 -A CONTRATADA se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO 
REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
4.1 - O objeto contratual tem o valor global estimado em R$ ........................ , para a execução de todos 
os serviços contratados, sendo que o valor máximo a ser pago pela execução dos serviços (fornecimento 
de peças e mão-de-obra) em sua totalidade será de R$ ...................................... , levando-se em 
consideração o percentual de desconto ofertado pela contratada, estipulado em ............ ( .......... por 
cento). 
4.2 - Os pagamentos serão feitos até o 30° (trigésimo) dia do mês subsequente ao da realização dos 
serviços, conforme atestados de execução dos serviços visados pela Contratante. 
4.3 - A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar o presente Pregão, no todo ou em parte, de 
acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar 
respeitados os limites de 25% (vinte e cinco por cento), sem que caiba ao Contratado o direito de 
reclamação ou indenização. 
4.4 - O Contrato não será reajustado . 
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4.5 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, desde que 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso 11, 
alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo 

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1 - O presente contrato terá vigência 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos do Art. 57, inciso 11, da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEXTA- DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, 
previstos na seguinte dotação orçamentária: 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 -A Contratante obriga-se a: 
7.2 - Exigir do Contratado o fiel cumprimento do Termo de Referência, Edital e Contrato, bem como 
zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos. 
7.3 - Prestar as informações e esclarecimentos necessários à Contratada para que esta possa realizar os 
serviços dentro do prazo e normas estabelecidas no presente contrato. 
7.4- Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que não mereça a 
sua confiança ou ainda que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe foram atribuídas; 
7.5- Atestar o recebimento dos serviços contratados, notificando a contratada caso haja algum problema 
verificado; 
7.6 - Solicitar a reparação do objeto contratado, que esteja em desacordo com a especificação ou 
apresentar defeito; 
7.7- Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecido neste instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 -A Contratada obriga-se a: 
8.2 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.3 - A Contratada não poderá, em nenhuma hipótese, proceder à execução de serviços sem prévia 
emissão da correspondente Requisição pela Secretaria Contratante. 
8.4 -Manter instalações (autopeças e oficina), localizados a uma distância rodoviária de no máximo 50 
km (cinquenta quilômetros) da sede da contratante, dispondo de espaço físico coberto, fechado e piso de 
concreto para acomodação segura dos veículos, não ficando exposto ao sol e a chuva em tempo integral, 
enquanto estiverem sob a responsabilidade da empresa contratada, entre outros aparelhamentos 
necessários a execução do contrato; 
8.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados a Secretaria Contratante ou a terceiros decorrente de 
culpa ou dolo durante a execução deste Contrato, bem como danos causados diretamente aos veículos 
oficiais enquanto estiverem sob a sua guarda; 
8.6 - Responder por todos os ônus referente aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal 
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que 
venham incidir sobre o presente contrato. 
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CLÁUSULA NONA - DAS PROIBIÇÕES 
9.1 - É vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e expressa 
anuência e autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO INADIMPLEMENTO 
10.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 
das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alterações, será comunicado pela parte 
prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com aviso 
de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
10.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem 
prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento, a suspensão da prestação dos serviços 
pela CONTRATADA até a sua normalização 
10.3 - A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o 
vínculo contratual, estará sujeita às seguintes sanções: 
10.3.1 -advertência; 
10.3.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação; 
10.3.3 - impedimento de contratar com a Administração; 
10.3.4- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES 
11.1 - A CONTRATADA pagará à CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do 
estabelecido no presente Contrato, ocorrendo as seguintes situações: 
11.2 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, consequentemente atraso nos prazos, 
multa correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da contratação. 
11.3 - Inexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a 10% 
(dez por cento), calculada sobre o montante total da contratação. 
11.3.1 - Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no sub-item anterior, a CONTRATANTE fica 
desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 
12.1 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em 
quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, 
reconhecidos desde já os Direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas 
em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
12.2 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
Extrajudicial, nos casos de: 
12.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
12.2.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
12.2.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 
(trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes; 
12.2.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no sub-item anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
13.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas mediante 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO 
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14.1- Este Contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume até o 5° (quinto) dia útil do 
mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ANEXOS 
15.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta 
apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO 
16.1 -O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca 
de Quixelô/CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Quixelô/CE, ......................................... . 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) ............................................................................................... CPF ................................................... . 

2) ............................................................................................... CPF ................................................... . 
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