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1 OBJETO 
ti Contratação de ernpresaípessoa fisica para prestação de serviços na locação de veículos destinados ao 
ancnrTerno da-s~  necessivaues rwnstrauva oascanas 0€ u!Iraes[ruwÍa e auue do-  MuruCIO de-  ranas 

Brito/CE. 

2 JUSTIFICATIVA: 
9 4Tw(t m ukt t'ut r Unnk4n nr dk& ç frnfr nrénrk t %Ihiltc rr cunrr c nddc 4irkc 4c r 
Secretarias, será realizaria a referida contratação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no 
transporte das equipes que prestam atendimento nos postos da Estratégia de Saúde da Família - ESF e localidades 
circunvizinhas, e ainda, para assegurar junto à Secretaria Municipal de lnfraestrutura, a regular execução dos serviços 
de fiscalização das obras públicas realizadas pelo Município. 

3.1 — Os veículos a serem locados são os descriminados no anexo deste Termo. 
3.2 - 0 valor máximo admitido para esta contratação é de R$ 257 199,96 (duzentos e cinqüenta e sete mil cento e 
noventa e nove reais e noventa e seis centavos), de acordo com pesquisas de preços realizadas pelo Setor de 
Compras do Município, 

4 1 - U JIW Ut V1JIIU OU WUMU Uf1UdtU S(W 0€ ue IL tuoze, meses, d U)HWL 0€ 0€LiI ue su srituw, puuenuu 
o mesmo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, da Lei 
n° 8.666193, e suas demais alterações. 

•  serviços erão prestados$'e. • I• 	diadamente, 	.....  integralmente  
$5futuro contrato,  

Os veículos para .  execução  se 	e deverão preencherodos os requisitosde segurança1 $1 
• Código deTrânsito:. 	: além de comprovação - ....et'Licençae•• 	- 	-  es o 

Iceee sendo ainda 	sio ve iculo,  em perfeito e •$conservação , 'hig iene , esmormmnenl ' 
•$SIS er guiado 5 *motoristadevidamente habilitado ;  

•veícuíoe ..is junto.  SecretariaMunicipal 1 'Infraestrutura5 - '.transportar os servidores e -  •.*i 
realizarpara 	 os serv~ose -  fiscalizaçãos., obras a •realizadasa - eMunicípio,  devendo paraissQ,  

disposíão 1 *LOCAJARIO durante  todo o  .15' 	$ 
Os veículoscontratados 	 e. SecretariaMunicipal eSaúde s'.atransportar s•. - 	eq uípes par  

os postosde atendimentosEstratégia s Saúde daFamília 	bem comos.....unidadesa . saúde da 
localidadesabrangidasem cadasetor, - airida, realizar. domiciliares progra •s. '...s - eventualmentee .  

serviço elocal designado .  
•• •- •1- e -- ácumprirpontualidade o - 	erelativos .seremexecutados , 5'. ,,, comO 

horários .e • $ pelas -.  - 	. Municipais e'Infraestrutura -  Saúde .  

CLÁUSULA SE)CrA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6,1 - As despesas do futuro contrato correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde - 
FNS e do Tesouro Municipal, previstos nas seguintes dotações orçamentárias: 

CI4P3 NO 07..59557210001-00  
Rua José Alves Pimentel, 87— Centro - CEP 63.185-000 - Tei: (88) 3544 1223 
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GOVERNO MUNIC1,--r.PAL DE FARIAS BRITO 

01 	l—  04 	 (}41220015.2.010.00M 	 3,139U6,0013.3.90.39.00 

7.1 - As obrigações do ILOICATÁRIO são as descrimínadas na Minuta Contratual, parte integrante do iEdital, 
independente de sua ~ríção. 

& 1 - As obrigações do(a) LOCADOR(A) são as descrimínadas na Minuta Contratual, parte integrante do Edítal, 
independente de sua transcrição. 

IsIf 	 - 	sejam  autorizadas pela Contratante,  
9.2 - É vedado ao condutor trafègar com o veículo sem a devida documentà ~ào obrigatória atualizada (cerfificado d di 
registro e ficenciamento do veículo, seguro obrigatória pago, carteira nacional de babifitação de acordo com as leis 
trânsito • - I 

Farias Brito/CE, 19 de Abril de 2018. 

OrdenadorN Despesas 

ta/t l'w- 
Sheyla Martins Alves 

Ordenadora de Despesas 
Fundo Municipal de Saúde 

CNPJ f40  0759557210001-00 	 - - - 
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ORÇAMENTO BÁSICO 
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, 	', : , 	:. :: :motorista,. 
	. 	

, ';. - minim 
4 -  U ciündradas,ar condícionado, ano d fabrkaçãc> não ~or  

, 	 . 	. 	, baga~L eqtúpado c= to 	 - 
os componentes .-  III II CONTRAN, destinado .1 

	

Ç 4. Est~aSaúde 
. . . 	

4. Wa Carás (SIflO' 
Queimadas, 

	

	 Caia ;- - 	por in~io 4.. 

'. 
11011; Locação de veiculo IS passageiro, com motorista,  ;_r_1. rninima 

•4 (quatro) p..-. - 	•- 	, 	 om capacidade minim 
4 	cilindradas, .1 	•nado, 	faIxícação  _não _•_..s 

I J n& t~2trm 	 r. 	 -. 

os cmmponentes $l.._-_31.5 S1 CONTRAN, desünado .s 
atendimento I. 	t..5. 	.4-5. Família 	•. 	- Barreiro dI 

1 •J 	 _ 	1 
5 (Vila 	Seca - 	Areias, 	.• Tímbaúba, Umburana  Sítios 

Tabuleiro, Coberto, Extrema 	 fl•5 5 da secretari- 

CNPJ NO 07.595.57210001~00 
Rua José Alves Pimentet 97 - Centro - CEP. 63.185-000 - TeI (88) 3544 1223 
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A 	1rwrn 	e{ 	AmrIrrnficcinnR 	 (K1P UCPÍ 	n 
v 	 w 

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 
%4r 	 ,h.i 	 , 	 Di ('Dc 

u #* 	 W 	 j'J 	 Jtu 	 'J sJ  fl 

nacionalidade, 	estado 	civil, 	profissão 	e 	endereço) 
a quem confere(m) amplos poderes para 

junto a Prefeitura Municipal de Farias Brito praticar os atos necessários para representar a outorgante na 
A4 I'A 4fl 4 

libllc8dU a UUcIliUdU r 	L LV UJ L UCfl UU UU 	W 	RjC t C1W qJøJ R c1 UU-V 

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 
tUUU X)F UOEH Iffi—fle 3 VdflUSU 



IMO111:4114111*I 	 111!m-  a  m 
Aempresa 	--------------------------------------------------------- nscritanoCNPJsobon° 

situada na 	 DECLARA, sob as penas da lei, para 

surtir efeito junto à Prefeitura Municipal de Farias Brito, no procedimento ticitatório sob a modalidade Pregão, 

que não incide na proibição contida no inciso XXXIII do Art. 70  da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

CNPJ N0  075955121O10I-0O 
Rua José Alves Pimentel, 87- Centro - CEP 63185-000 - Tel.- (88) 3544 1223 
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ÂÍ(Tt 4mnrs/nrnfisinni insrrih(n nn (NRIKPF nh n 

situada 	(residente 	e 	domiciliado(a) 

ciente da obrígatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

1I1iTitfl71 
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ANEXO V 
PROPOSTA PADRONIZADA 

"eto.- Contratação de empresalpessoa física para prestação de serviços na locação de -velculos 
destinados ao atendimento das necessidades administrativas das Secretarias de Infraestrutura e Saúde do 
Município de FaÉias : . . 1 ti !IIUL 

Qtde  Va lor  Tot F 
0001 1 Locação de veículo tipo motocicleta, com condutor, motor com capacida i 

ma de 150 cilindradas, ano de fabricação não inferior a 2011, equpad ~ma 
com todos os componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN ,1  

1 destinado aos serviços de flscalizaço das obras pbIicas realizadas p&o 

1 MUfllCPIO ae Fatias 	fffOIt por Intefmecno da Secretaria Uunicipaí a 

-_ 
8082 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade minima de 04 

(quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade mínima d 
1-0 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2011, 04 
(quatro) portas laterais e uma (01) no bagageiro, e equipado com todos os 
componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, destinado aol 
atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF do Distrito de Nov 
Betánia Riacho da Roça, São João Várzea), intermédio da (Sítios 	 e 	por 

I Secretaria Municipal de Saúde.   
0003 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima de 04 

(quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade mínima de4 
tO cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2011, 041 
(quatro) portas laterais e uma (01) no bagageira, e equipado com todos os 	Mês 	12 componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, destinado a 
atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF, do Distrito de Cariutab 
(Sítios Calçara, Cajueiro e Carnaúbas), por intermédio da Secretari 
Munícios! de Saúde.  

0004 Locação de veiculo  tipo o, com motodotacldade mínimide 0 
(quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade mínima dl 

cilindradas, ar condicionado, ano 	 não 	a 10 	 de fabricação 	inferior 	2011, 041 
(quatro) 	laterais 	 bagageira, 	 todos portas 	e uma (01) no 	e equipado com 	os 	Mes 	12 componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, destinado a 

d 	 FnníIi - FSF da Wel Mt'ntt" Pic tVtw 
Lambedouro, Sítios Carnaúba dos Marcos, Suturno, Contendas e Cedro), praj 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. 

0005 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima de 041 
(quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade mínima dr4 
tO cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2011, 04 

mês 	12 de componentes 	segurança exigidos pelo CONTRAN, destinado aq 
atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF do Distrito de Quincuncál 
(Vila tJmari, Serra do Padre Cícero e Sítios Fazenda, Tabuleiro e Jatobá), port 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde J 

0006 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima de 04 
(qu*!ru) p 	sjnu 	du 	utuuita, mutu 	vm 	 nu 
10 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2011, 84 	es 	12 	

1 
1 (quatro) portas laterais e uma (01) no bagageiro, e equipado com todos o 
componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, destinado a 
atendimento da 	 maju (Sitios1 



fJ :1 4 

1-. 
t o 1 

I- ---.---  J 

Extrema, Lagoa de Derdro, Sousa, Cardoso, Taji, GraJaunabravaj 
São Vicente, Riacho Verde, Cachoeira dos Bezerras e Patarébia), p« 
intermédio da Secretaria Municloalde Saúde.  

0007 Locação de veícuk, tipo passageiro, coro motorista, capamdade mínona de 04i 
(quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade mínima de 
1.0 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2011, 041 
(quatro) portas laterais e uma (01) no bagageira, e equipado com todos os 12 

1 componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, destinado ao, 
Ui 	 Í1, 

Queimadas, ~nas, Calingueira, Cajazeiras e Olho), par intermédio daI 
1 1 Secretaria Municipal de Saúde.  
0008 1 Locação de veículo tipo passageiro, com motorista, capacidade mínima de 04 

(quatro) passageiros além do motorista, motor com capacidade mínima de( 
1.0 cilindradas, ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2011, 044 1, 

componentes de segurança exigidos pelo CONTRAN, destinado a Mês 12 1 
atendimento da Estratégia Saúde da Família - ESF da Vila Barreiro do Jorg 
(Vila Lagoa Seca e Sítios Areias, Slzudo, Timbaúba, Umburana, TabuIeiroj 
Coberto, Extrema e Frexeira), por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde.  

n-4... 
r i 

Endereço. .......................................................................................................................... 

CNPJ/CPP ........ ............................ ........................ .............................................. ... ............... ..... 
Data da 
Huráriu........................................................ 
Prazo de Execução: Conforme Edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

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

Assínatura do Proponente 	i 

CHP3 NO 07.595.5721M01-00 



Contrato de locação de Veiculo, que entre si fazem as partes: 0 Municipío de Farias Brito, Estado do Ceará, 
Instituição de Direito Público Interno, através  
lí,aqui por diante de •:a com endereço 	 - 	ri<'; 
inscrito 	no 	CNPJ 	ir' 	07,595.57210001-00, 	 • 	representado  

..-.--.---.----- - 	 O a - 	 a - 	Despesas 	 Municipal  
domiciliado(a) nesta Cidade, e si  outro lado 	 •• 

denominado 	
-1 :1 ,',' 

	 endereço 	na  

1 	
1 

presente
e CGFIRG sob n<> . ..... 	 ...... ., representadaneste 
inscrito(a) no CPF sob o nIl----- ... -- ....... ........ .., firmam o 	:Contrato 

	
'' 
	

; 

condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
ti — Conforme as prescrições da Lei n° 10520, de 17 de Julho de 2002 e no que couber da Lei n° 8666, de 21 
de Junho de 1993, e suas demais alterações, nos termos do Processo Licitatôrio na modalidade Pregão n° 
2018,0419,1. 

CLÁUSULA 	 ii,. r. OBJETO 
2.1 - Consfitui o objeto do presente Instrumento a contratação de empresalpessoa física para prestação de 

.. .... ---- ... — .... 	..... :. do Município de Farias Brito/CE, conforme descri~ constantes no Anexo 1 do 
Edítal Convocatório, nos quais a contratada sagrou-se vencedora, na fbrma discriminada no quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCEIRA 	DE EXECUÇAO  
Os serviçosserão s - .ae. a.. 	• 	ii 	diariamente, satisfeitas integralmente  

necessidades objeto ds  f Úturo contri - 

	

%5-~ 	 preencher todos 	 c-<:nitran--n 
contidos no Código s 	• 	aBrasileiro 	 •comprovação e atualização de licença 1,P 	' 

- Seguro do ainda mantido,-- -----$ - .•• funcionamento 

	

higiene, a 	sssss ser quiado as motorista a 	a. - - habilitado;  

designados a..  realizar os serviços s 	•~ das obras públicas realizadas a;-, Munícípío, devendo para 
isso, ficar.disposição da  O 	 durante todo o  a.,,-  serviço.  

Os veículos contratados 	 4. Secretaria Municipal 4  Saúde deverãS transportar diariamente as equipes  
para os nostos a-  atendimento da Estratéoía 5 	...a. Família 	bem como para a 	S.5 de saúde  
a. s I"Idades abrangidas em cada setor, - ainda, realizar visitas as 	•.. programadas  - as que 
eventualmente s - 	a .a. em casos a -  urgência, sass.. isso, ficar . disposição  s.  CONTRATANTE  
durante todo o  o...--  serviço no local designado.  

• (A) CONTRATADOW sá cumprir com pontualidade  
.aaa com os horáriosestabelecidos pelas Secretarías Munícipaisde Infraestrutura e Saúde. 

• regime de execução. , i• ,,•,  indireto.  

Rua José Alves Piraentel, 87 - Centm - CEP. 63.185-000 - Tel.- (88) 3544 1223 



DO REAJUSTAMENTO 

VIGÊNCIACLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE  

5.1 — 0 prazo de vigêncía do presente Contrato será 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura destt- 
instrumento, podendo ser prom3 ~9ado em conformidade com o Art. 577, da lei n ~ 8.666193, convindo as partes 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
0A Ms Gespesas oeste Coritratu correrão por conta de recursos oriundos wkej i esouro Municipal, previstos natsj 

ti 	 A 	A 	 A ,.Ar 

	

111ii U?i 	 IJ?i. V#M 1
ES 

71 Obrigam-se LOCATÁRIO e LOCADOR a cumprir fielmente os regramentos discriminados no Contrato e as 
Normas estabelecidas na Lei n° 86$6193, e suas alterações posteriores, obrigando-se ainda a: 

LOCATÁRIO 
72 —  Fornecer todas as informações necessárias ao bom desempenho dos serviços Locados. 
7.3 - Efetuar o pagamento na forma convencionada reste Instrumento. 

LOCADOR 
7.4— Fica o LOCADOR na obrigação de manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
,hrir 	i irnitt fM P^Miçõehht nfi,'e vi€ir n 
'-' 	

vão  
4 

7.5 - Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a Legislação vigente e pertinente (Código de 
Trânsito Brasileiro), dentro dos prazos e horários pré-estabelecidos pela Secretaria ou Orgão onde estão sendo 
prestados os serviços. 
79 - Mntr R 1 n('ATARtA infnrrni snhr n ndmntn dn 	rvin nfnrmndn- smnr nu 	rnitrm 
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ocorrências extraordinárias. 
7.7 Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora tocados, desde salário do motorista, encargos 
trabalhistas, previdenciários e fiscais que venham a incidir sobre o presente contrato, bem como as infrações de 
trânsito. 
7.8 - O LOCADOR se responsabilizará por todas as despesas com abastecimento de combustíveis, troca de óleo 
lubrificante, manutenção mecânica preventiva e corretiva, pneus, peças e acessórios, enquanto o veículo estiver a 
serviço desta municipalidade. 
7.9 - Em caso de sinistro, o LOCADOR é o único responsável por todos os danos causados à terceiros, sejam 
materiais ou pessoais, ainda que não cobertos pelo seguro obrigatório do veículo. 
7.10 - O LOCADOR deverá arcar com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento do veículo 
alugado, bem como fornecer ao LOCATÁRIO a documentação correspondente atualizada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PROIBIÇõES 
M - É vedado ao LOCADOR transportar pessoas que não sejam autorizadas pela Contratante. 
8.2 - É vedado ao condutor trafegar com o veículo sem a devida documentagão obrigatória atualizada (certfficado 
de regístro e kencíamento do veículo, seguro obrigatório pago, carteira nacional de habilitação de acordo com as 
leis de trânsito vigentes). 

CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES 
10.1 - O LOCADOR pagará ao LOCATÁRIO a título de multa pelo não cumprimento cio estabelecido no presente 
Contrato, a importância correspondente ao valor dos serviços não realizados, salvo se indicar outro veículo que 
faça o transporte, devidamente aceito pela Contratante, sendo que o pagamento do mesmo será por conta do 
LOCADOR. 
102- Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, conseqüentemente, prejuízo para os beneficiários, 
multa correspondente à 3% (três por cento), calculada sobre o montante a ser pago mensalmente ao LOCADOR. 
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cento), calculada sobre o montante a ser pago mensalmente ao LOCADOR. 
1031 - Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no sub-item anterior, o LOCATÁRIO fica desobrigado 
do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pelo LOCADOR. 
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estará sueíto às seguintes sanções: 
10.4.1 - advertência; 
10.4.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação; 
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10.4Á - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA iY . 

extrajudicial,

Contrato, ense~ando rescisão admínistraWa prevista no Art 77, da Lei' Federal n* 8.6%/93, reconhecidos desde já 
os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostos 
no presente Instrumento. 
11.2 - 0 Dresente Contrato é rescindível ainda, indeoendenternente de oualouer interwAacão iudicial ou 

 
11.2.1 — Omissão de pagamento pelo LOCATÁRIQ 
11.2.2 — lnadímpIêncía de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.2.3 — Acedo em comum acordo por iniciativa de uma das Qartes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias 
de antecedência, sem1ônus  Ipara ambas  ttpartes .  
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1124 —A-o caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato, a parte que se sentir prejudicada 
Werá rescíndí-lo sem que se faça necessário uma comunic~ por escrito com a antecedência definida no sub-
4em anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 — Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas mediante Term* 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 — Este contrato deverá ser publicado por afixagão em local de costume, até o 50 (quinto) dia útil do mês 
subseqüente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
14.1 — Declaram as partes que este Contrato corresponde à maffiéstação final, completa e exclusiva de acordo 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Farias 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas. 
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Secretaria Municipal de 
CONTRATANTE/LOCATÁRIO 
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