3“ w_

Estado do Cea ré

_

GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA

9;

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE rvnu-IA

0 DE

" ,.

“ ,,,4/‘~7- "
O

_'

'0

.

ANEXO II

(MODELO DA PROPOSTA DE PRECO)
A

comnssﬁio PERMANENTE DE uc1TAcA0 - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA
Ref; TOMADA DE PRECOS N° 1407.01/21-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 1406oo01x21
Apresentamos nossa proposta de preqos referente a Licita<;50 n” l407.0l/21-TP na modalidade TOMADA DE PRECOS,
cujo objeto é: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CAPTACAO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COM_O A
UTILIZACKO EM OBRAS DE RECURSOS PRDPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA DO MUNICIPIO

DE MILHA/CE. . Declaramos ter total conhecimemo das condiqzbes da presente licitagﬁo e a elas nos submelemos para
todos os ﬁns dc direito.
Dados da empresa licitante:
Razﬁo social: ............
. ......... .. CNPJ sob n°:
............... lnscriqﬁo Municipal n°: ....................... ..
Enderergo Complete: .............................. ..Telef0ne: ............ ..Fa.x: .................. .. E-mail: ..................... ..;
Dados Banczirios: NOME DO BANCO: ........... ..AGENCIA N°: ..............CONTA CORRENTE N°:
- - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . ..,

I
I

ITEM

1

01

I
I

ESPECIFICACDES
DESCRICTKO DO ITEM

|

I

QUANT.

(

UNIDADE

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

I
I

RS

RS

I

I

I

O valor global da presente proposta dc preqos é dc RS

(

).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execuqaﬁoz conforme edital.
Dados do Representante Legal para assinatura do contralo:
Nome: ......................................... .. Natural de: ........... Estado civil................. “Cargo/Fun<;30:

Endereco residencial complete......................... Telefonez ............ .. Fax: ....................... .. E - mail: ............ CPF/MF n°:
.................... .. RG n°: ........................Expedidu
0 licitante declara ue, nos valores a resentados acirna, estio inclusos todos os tributos, encar os trabalhistas,
revidencnairios, ﬁscais e comerclais, taxas, fretes, so uros, deslocamentos de
soal, custos e demals des esas ue
possam mcldlr sobre 0 fornecimento hcntado, inclusive a margem dc lucro.
1
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(Local e data).
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ANEXO III “modelo A”
DECLARACZO
Declaramos sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitaoﬁo na TOMADA DE
PRECOS n° l407.0l/21-TP. ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores (Art.32, §2°, da Lei n.°
3.666/93 ).

ANEXO Ill “modelo B”
DECLARACXO

Declaramos em atendimento ao edital da TOMADA DE PRECOS n.°l407.0l/21-TP, que nao possuimos em nosso
quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de l6
(dezesseis) anos em qualquer lrabalho, salvo na condigﬁo de aprendiz, a partir de l4 anos, nos termos do inciso XXXlll do
art. 7° da Constituiqiio Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999).
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condigzio de aprendiz ( ).
(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO III “modelo C”
DECLARACAODE M]]'EPP
Declaro, sob as penas da Lei, para habilitaqﬁo no[a) TOMADA DE PRECOS n° 1407.01/2 l -TP, que a empresa

, inscrita no CNPJ n.°

, cumpre os requisites estabelecidos no Art. 3° da Lei

Complementar n.° I23, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.° l 1.488, de I5 de junho de 2007, em seu Art. 34, e
que essa ernpresa esta apta a usuﬁ'uir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei
Complementar.
Local e data

Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

OBS.: esta declaragao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)
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represenIante(s) legal( is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO IH - modelo "d"
DECLARACZO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA
Prezado(a) Presidente da Comissao Permanente de Licitacao - C PL,
A Empresa

, inscrita no CNPJ n“

, por intermédio de seu representante

legal, 0(a) Sr.(a)
, inscrito(a) do CPF n°
, DECLARA, sob as sancoes
administrativas cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, para ﬁns da Concorrencia n°
, que
disponibilizara os proﬁssionais abaixo indicados, para compor nossa Equipe Técnica, que participara e se responsabilizara

pela execucao dos services, conforme os termos da Lei e do Edital em referéncia.
_

__

_

IQTD ll=unr§9Ié<_=ni¢a
‘

_

_,___

___________

__,_____

7____

7_

L77

___

lN21lC95npIet9L_, s,__,,s_

1

,

de

7+1

de 20

____

Fido Reaislrww

Conselho

/

_

EQUlP_E,TECNIC1‘\___

.

[assinatura do representanle legal)
(Nome do Signatério)
(Cargo ou Funcio)

ANEXO IH - modelo "e"
DECLARACAO DE INCLUSAO NA EQUIPE TECNICA
Prezado(a) Presidente da Comissﬁo Pemianente de Licitacﬁo - CPL,
Eu.

, na funcao de

(funczio técnica), p0rtador(a) do

Registro Profissional n°
, Responsavel Técnico da Empresa
, inscrita no CNPJ
n°
, DECLARO, sob as sanr;6es administrativas cabivei s, inclusive as criminals e sob as penas da lei, para
ﬁns da Concorrencia n°

, que concordo com a inclusao do meu nome na equipe técnica da empresa retro

mencionada, junto ao proeesso licitatorio em eplgrafe, que participara e se responsabilizaré pela execucao dos servicos,
conforrne os termos da Lei e do Edital em referéncia.
/H,

de

de20

,

(assinamra do Responsdvel Técnicu do Licitamel
(Nome do Signatario]
(Cargo ou Funcﬁo)
(Numero do Registro Proﬁssional)
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

O Municipio de MILHA, através da Sec de Obras. lnfraestrutura e Urbanismo, Secretaria de Educaeao, Secretaria de Saude
/ FMS. Sec. dc Planejamento, Adm e Financas, Sec. Assist.Trabalho Empreededorismo e l, neste ato denominado

CONTRATANTE, localizado na Rua ___

____

, n“ 406, Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob 0 n°

, representado pelo(a) Sr.(a)
, e,
, inscrita no CNPJ (MP) sob o n°
, estabelecida na
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por

dc

outro

lado

a
,
, de acordo

com a representagao legal que lhe é outorgada por tém entre si justo e avencado, e celebram o presente Contrato, de
conformidade com a TOMADA DE PRECOS n° I40’/.0lf2l-TP e a proposta apresentada pela CONTRATADA.
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteracoes posteriores,

mediante as Clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - no OBJETO
l. O presente Contrato tem como obj eto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DB PROJETOS DE ENGENHARJA E ARQUITETURA PARA CAPTACAO DE RECURSOS
ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO A UTILIZACAO EM OBRAS DE RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS,
CONFORME A DEMANDA DO MUNlClPl0 DE MILHAICE. .
CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
l. Os servieos ora contratados compreendem as especiﬁcacoes, descritas nos Anexos do edital da TOMADA DE
PRECOS n“ l407.0lf2l-TP, partes integrantes deste Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - D0 VALOR E D0 REAJUSTAMENTO
l. O valor total deste Conlrato é de RS
discriminado de acordo com a
planilha integranle da proposta de preeos apresemados pela CONTRATADA.
2. O valor consignado no item acima é ﬁxo, irreajustavel e estao compreendidas todas as despesas diretas e indiretas, com
materials. mao-de-obra, cumprimento das leis soeiais, ﬁscais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, EPl's, instalacoes, seguros e demais encargos necessaries a perfeita execucao do
objeto do presente Contrato.
2.1. Os precos contratuais sao ﬁrmes e irreajustéveis pelo periodo de I2 (doze) meses da apresentacﬁo da

proposta. Caso o prazo exceda a I2 (doze) meses os preeos contratuais poderao ser reajustados, tomando-se por base a data
da apresentacﬁo da proposta, pela variacﬁo de indices setoriais nacionais, calculados pela Fundaeao Getiilio Vargas, com
base no INCC - lndice Nacional da Construeao Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, easo este seja extinto.
3. Os reajustamentos acompanharao o desempenho no indice setorial. Quando o indice obtiver um desempenho crescente
sera passive] de acréscimo. quando obtiver um desempenho decrescente. sera passivel de decréscimo.
4. A CONTRATADA devera protocolar a solicitacao dc reajuste apds aniversario da proposta, no prazo limite maximo
de 30 (trinta) dias posterior a divulgacao do indice de reajustamento.
5. A concessao dc reajustamento estara condicionada a solicitaeao f0ITl'la] do contratado, restando sem direito a
atualizaeao pelo novo indice no periodo descoberto pela solicitacao.
6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e easo 0 adimplemento da
obrigacao das parcelas a realizar nao estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

I. Os servieos deverao ser executados de acordo com o prazo estabelecido na clausula sexta, contados a pariir da ordem

de servico emitida pela CONTRATANTE.
l.l - O prazo para inicio dos servicos seré de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Service
expedida pela CONTRATANTE e 0 de conelusﬁo, sera de acordo com o proposto pela CONTRATADA.
CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizaoﬁo da TOMADA DE PRECOS n” 1407.0 1121-TP.

2. Os servicos foram adjudieados em favor da CONTRATADA, conforrne despacho exarado no processo licitatorio n"
1407.01/21-TP, tomando como base o d_isposto no artigo 45, paragrafo l°,inciso l, da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO
l. A execucao deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contlaluais e pelos
preeeitos dc direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
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disposieoes de direito privado. na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com 0 inciso Xll, do artigo 55, do
mesmo diploma legal.
2. O contratado, na execucﬁo do contrato, sem prejuizos das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar panes do objeto dessa avenca contratual, ate limite admitido, em cada easo, pela Administracao.
3. O prazo de execucao sera conforme proposta de precos apresentados pela CONTRATADA.
4. A contratada devera prestar os servicos confomie o orcamento.

CLAUSULA si?:T|MA - DA VIGENCIA 1: DA VALIDADE

l. A vigéncia deste Contrato {era inicio a partir da data de sua assinatura e vigera ate’
, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir 0 prirneiro e incluir o ultimo, podendo prorrogar conforme a Lei
Federal 8.666/93.
CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
I. Cabera a CONTRATANTE:
l.l - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestacao dos services;
1.2 - prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel

técnico da CONTRATADA;
1.3 - acompanhar e ﬁscalizar o andamento dos servicos, por intermédio da Comissao para tanto formalmente
designada;
1.4 - autorizar quaisquer servicos perlinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucﬁo, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Municipio de MILHA, desde que

comprovada a necessidade deles;
l.5 - rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacoes passadas pela
CONTRATANTE ou com as especiﬁcacoes constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE PRECOS n° l407.0l/2lTP;
1.6 — solicitar que seja refeito o servieo recusado, de acordo com as especiﬁcacoes constantes dos Anexos do
Edital da TOMADA DE PRECOS n° 1407.01/21-TP;
l.7 - atestar as nota ﬁscal/faturas correspondentes e ﬁsealizar 0 servieo, por intermédio de servidor da
CONTRATANTE, especialmente designado para esse ﬁm.
CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

l. Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PRECOS n°
l407.0lf2l-TP:

l.l - ser responsavel, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execucao dos
serviqos obj eto deste contrato, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuieoes;
d) indenizacoes;
e) vales-refeicao;
f) vales-t1'ansporte;e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo;
1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer
vinculo empregatlcio com o orgao;
1.3 - rnanter. ainda, os seus empregados idernificados, quando em trabalho, devendo subslituir imediatamente
qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE;
1.4 - responder pelos danos eausados diretamente a Adminislracﬁo da CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execuqao da refonna e adequacao, nﬁo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a ﬁscalizacao ou o acornpanhamento pela CONTRATANTE;
1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
CONTRATANTE, quando esses tenham sido oeasionados por seus empregados durante a execucao dos servicos;
l.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer inﬁacao, seja qual for, desde que praticada por seus empregados
na execucao dos services ou no 1-ecinto da CONTRATANTE;
1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execucﬁo do projeto, pela resisténcia, estanqueidade e

estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
1.8 - verificar e eomparar todos os desenhos fomeeidos para execucﬁo dos services:
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a) no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressoes as Norrnas Técnicas.
regulamentos ou posturas. cabera a CONTRATADA fommlar imediata comunicacao escrita a CONTRATANTE, de fonna
a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos.
|.9 - reparar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos
efemados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materials utilizados. no
prazo maximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizacao;
l.l0 - providenciar, por conta propria, toda a sinalizacao necessaria a execucao dos servicos, no sentido dc
evitar qualquer tipo de acidente;
l.l l - fomecer instalacoes adequadas para a fiscalizacao dos servicos;
l.l2 - remover 0 entulho e todos os materials que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante
todo o periodo de execucao e, espeeialmente, ao seu ﬁnal;
l.l 3 ~ prestar a garantia em relacao aos services, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto no § 1° do
art. 56 da Lei n° 8.666/'93;
l.l4 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente indicados. acesso as suas

instalacoes e a todos os locais onde esliverem sendo estocados materials relacionados com o objeto;
1.15 - comunicar a Administracao da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anozmalidade dc carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
l.l6 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicao de equipamentos, materiais e servicos pela
CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;
1.17 - responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacao dos servicos contratados, bem como por
ensaios. testes ou provas necessaries, inclusive os mal executados;
l.l8 - providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materials apresentados, junto

a instituicoes ou fundacoes capacitadas para este ﬁm, quando do uso de similar ao descrito nas Especiﬁcacoes Técnicas
constantes do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 1407.01/21-TP. sempre que a ﬁscalizacﬁo da CONTRATANTE julgar
necessario;
l.l9 - exigir de seus subcontratados, se for o easo, copia da ART dos servicos a serem realizados, apresentandoa a Unidade de ﬁscalizacao da CONTRATANTE, quando solicitado;

[.20 - responsabilizar-se pela perfeita execucao e complete acabamento dos servicos conrratados, obrigando-se a
prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
l.2l - submeter a aprovacao da Comissao ﬁscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o

originalmente indicado;
1.22 - manter, durante toda a execucao dos servicos de reforma e adequacao, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicfies dc habilitacﬁo e qualificacao exigidas na TOMADA DE PRECOS n° l4(l7.0l/2lTP.

2. Cabera, ainda, a CONTRATADA. como parte de suas obrigacoes:
2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;
2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e
_
2.4 - cumprir cada uma das nom1as regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do Trabalho.
CLA_USULA DECIMA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS. COMERCIAIS E FISCAIS
l. A CONTRATADA cabera, ainda:

l.l - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais previstos na
legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria. vez que os seus empnegados nao
manterao nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacao
especiﬁca de aeidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do

fomecimento e do desempenho dos servicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da
CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos 05 encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a execucao dos

servicos, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia; e

1.4 ~ assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da execucao deste
Contrato.
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2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encarges estabelecidos na Condicae anterior, nae transfers a
responsabilidade por seu pagamento a Administracao da CONTRATANTE, nem podera enerar o objeto deste Contrate.
razao pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vincule de selidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES GERAIS
I. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

l.l - é expressamente preibida a contratacao de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a vigéncia deste centrato;
1.2 - é expressarnente proibida, também, a veiculacao de publicidade aeerca deste Contrato. salvo se houver
prévia autorizacae da Administracao da CONTRATANTE; e

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

I. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ae CREA, a devida Anotacao dc Responsabilidade Técnica-ART
relativa aos services objeto da presente Iicitacao, de acordo com a legislacao vigente.
2. O respensavel técnico pelos services a serem desenvolvidos devera tcr vinculo formal com a CONTRATADA e devcra
ser o indicado na fase de habilitacao do certame licitatorio da TOMADA DE PRECOS n° l407.0l2'2l-TP.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - D0 ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

I. Durante o periodo de vigéncia deste Centrato, a execucao dos services serao acompanhados e ﬁscalizades por
Comissao da CONTRATANTE, para tanto instituida, permitida a centratacao de tereeires para assisti-la e subsidia-la de
informacoes pertinentes a essa atribuicao, devendo:
l.l - premover as avaliacoes das etapas executadas, observando e disposte no Prejeto Basico; e
I.2 - atestar es decumentes referentes a conclusao de cada etapa, nos termos deste Contrato, para efeito de
pagamento.

2. Além do acornpanhamento e da ﬁscalizacao dos services. e Titular da CONTRATANTE ou outro servider
devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executade em desacorde com o
especiﬁcado, sempre que essa medida se tomar necessaria.
3. A CONTRATADA devera indicar proposto, a ser submetido a aprovacao da Administracﬁo da CONTRATANTE,
durante o periodo de vigéncia deste Contrato, para representa-la sempre que for necessario.
4. O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprie todas as ocerréncias relacionadas com a execucao
dos services mencionados, determinando 0 que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
5. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéneia do representante da CONTRATANTE deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocae das medidas convenientes.
CLAUSULA DECIMA QUARTA ~ D0 RECEBIMENTO DO OBJETO

I. Apes concluide, o objeto deste contrato sera recebido previseriamente pela Administracao do CONTRATANTE,
mediante termo circunstaneiado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias uteis contados do recebimente da
comunicacao escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE.
2. O recebimento deﬁnitive do objeto deste centrato sera efetuado por Comissae designada pela autoridade competente.
mediante tenno circunstanciado. assinado pelas partes, apes 0 decurse do prazo maximo de 30 (trinta) dias Elteis, necessario
a observacao, eu a visteria que comprove a adequacao do objeto aos termes contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei n° 8.666/93.
3. Os services somente serao considerade concluidos e em condicoes de ser recebidos, apes cumpridas todas as
obrigacees assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pela CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ATESTACAO DOS SERVICOS
I. A atestacao das notas ﬁscaisffaturas referente as etapas dos services executados objeto deste Centrato cabera ao
CONTRATANTE ou a servidor designado para esse ﬁm.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DESPESA

I. A despesa com a execucae dos services objeto deste Contrate, mediante a emissao de notas de empenho, esta a cargo
da dotacao orcamentaria Exercicio 2021 Atividade 1301.15 I2200l 8.2.071 Func. da Secretaria de Obras, Infraestru tura e
Services Ptiblicos, Classiﬁcacﬁo economica 3390.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2021 Atividade

060l.l21220024.2.005 Funcienamento do Setor Administrative da Secretaria de Educacae, Classiﬁcacao economica
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoajuridica, Exercicio 202I Atividade 070I.l0l220033.2.025 Manutencao do Setor
Administrative da Secretaria de Sande do Municipio. Classiﬁcacao economica 3390.39.00 Outros serv. de terc. pessoa
juridica, Exercicio 202] Atividade l20l.04l220004.2.066 Funcionamento da Secretaria de Planej, Administracao e
Financas, Classiﬁcacae economics 3.23.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2021 Atividade

RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N" -ms csrvrno MILIIA

H

as
-4-

’

I
‘T

J5

as

Estado do Ceara

_

GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA

_ "e,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILIIA

3%
1:80'“

'

0801 .081220040.2.042 Manutencao do Setor Admin. da Sec. de As sisténcia Trabalho, Empreed. e I. Social, Classiﬁeacao
econemica 3390.39.00 Outros serv. de terc. pessoajuridica.

l.l - A despesa para es anos subseqtientes, quando fer o case, sera alocada a dotacao orcamentaria prevista para
atendimente dessa ﬁnalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orcamentaria do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Do PAGAMENTO

1. Uma vez medides os services pela ﬁscalizacao, a CONTRATADA apresentara nota ﬁscal/fatura de services para
liquidacao e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE. mediante ordem bancaria creditada em centa corrente ou
cheque nominal ao credor no prazo de 30 (trinta) dias conrados da aprcsentacao dos documentos na CONTRATANTE.
1. I - Somente serao pages es quantitatives efetivamente medidos pela ﬁscalizacao;
1.5 - O pagamente mensal dos services somente podera ser efetuado apes a apresentacae da nota ﬁscal/fatura
atestada por servidor designado, conforrne disposte no art. 67 da Lei n° 8.666/93, e veriﬁcacao da regularidade da
CONTRATADA jtmto a Seguridade Social - CND, ao Funde de Garantia por Tempo de Service - CRF e ao Tribunal

Superior do Trabalho - CNDT.
3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ate da atestacao, es services executades, es
equipamentos eu es materiais fomecidos nae estiverem em perfeitas condicees de ﬁmcionamento ou de acordo com as
especiﬁcacoes apresentadas e aceitas.
4. A CONTRATANTE podera deduzir da importﬁncia a pagar es valores correspondentes a multas ou indenizacees
devidas pela CONTRATADA nos tennos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer ebrigacao ﬁnanceira e
previdenciaria, sem que isso gere direito a alteracao de precos, compensacae ﬁnanceira ou aplicacao de penalidade a
CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

1. O presente Contrato podcra ser alterade, nos cases previstes no artige 65 da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse
da Administracao da CONTRATANTE, com a apresentacao das clevidas justiﬁcativas, adequadas a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO AUMENTO 0U SUPRESSAO DOS SERVICOS
1. Ne interesse da Administracae da CONTRATANTE. o valor inicial atualizado deste Contrato pedera ser aumentado
ou suprimido até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°. da Lei n°
8.666193.
1.1 - A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar nas mesmas condicees lieitadas es acréscimos ou supressoes que
se ﬁzerem necessaries, ate o limite era previsto, calculade sobre o valor contratado; e
1.2 - nenhum acrescimo podera exceder e limite estabelecido nesta clausula; e
1.3 - nenhuma supressao podera exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressees
resuitantes do acordo celebrade entre as partes.
2. Em case de supressao dos services, se a CONTRATADA ja houver adquirido es materiais e pesto no local dos
trabalhos, estes deverae ser pages pela CONTRATANTE pelos custos de aquisicﬁo regular-mente comprovados c
monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacae per outros danos eventuaimente decorrentes da supressao. desde
que regulannente comprovades.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES

I. O atraso injustiﬁcade na execucao dos services ou o descumprimento das obrigacoes estabelecidas neste Contrato
sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,3% (zero vlrgula trés per cento) por dia e por ocorréncia sobre o valor total deste
Contrato. ate o Inaximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias. uma vez comunicada eﬁcialmente.
2. Pela inexecucae total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as seguintes sanceesz
2.1 - adverténcia;
2.2 - multa de 10% [dez por cente) sobre o valor total contratado, no case de inexecucao deste Contrato.
recolhida no prazo de I5 (quinze) dias, contados da comunicacae oﬁcial;
2.3 - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao da

CONTRATANTE. pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - declaracao de inidoneidade para Iicitar eu centratar com a Administracae Ptiblica enquante perdurarem es
motives detemiinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a prepria autoridade que apliceu a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apes
decorrido e prazo da sancao apllcada com base no subitem anterior.
3. Pelos motives que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas no item
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anterior:
3.1 - pela niio apresentaoao da apolice dc seguro contra riscos do engonharia, conforme disposto na Clausula
Sexta:
3.2 - pelo atraso na execuqpﬁo da obra, em relaoao ao prazo proposto e aceito;
3.3 - pelo nao cumprimento dos prazos estabelecidos na proposta de preqos apresentados pela CONTRATADA;
3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execuoao da obra, que vier a ser
rejeitado, caracterizada so a substituioao nao ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela ﬁscalizaoao. comado da dam da rejeiqao; e
3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviqo que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida n50 sc cfetivar no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizagao, contado da data do rejeiqﬁo.

3.6 - pelo descumprimento de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua proposta.
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ﬁcaré sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrigao no Cadastro
do Fomecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.°
8.666/93.

5. Comprovado 0 impedimento ou reconhecida a foroa maior, devidamente justiﬁcados e aceitos pela Administraoao da
CONTRATANTE, em relagéo a um dos eventos arroiados no item 3 desta Cléusula, a CONTRATADA ﬁcara isema das
penalidades mencionadas.
6. As sanqoes de adverténcia, suspensﬁo temporaria de participar em Iicitaoao e impedimento de contratar com a

Adminisnagao da CONTRATANTE, e cleclaraoao dc inidoneidade para Iicitar ou comratar com a Administraqao Pnblica
poderao ser aplicadas a CONTRATADA jumameme com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
I. A inexecugao total ou parcial deste Comrato enseja a sua rescisﬁo, conforms disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°
8.666/93.
I.l - Os casos de rescisﬁo contratual deverao ser forrnalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.
2. A rescisao deste Contrato poderé ser:
2.I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragao da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-so a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30
(Irinta) dias;
2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Iicitaqao, desde que haja
convcniéncia para a Administragao da CONTRATANTE; e
2.3 - judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.
3. A rescisao administrativa ou amigével deveré ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade
competente.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONSIDERACCES ESPECIFICAS
I. As diwidas e/ou omissoes, porventura existentes nas Especiﬁcagoes constantes do Edital da TOMADA DE PRECOS
n° l407.0I/21-TP, serao resolvidas pela CONTRATANTE.
2. Todos os trabalhos deverio ser executados por mao-de-obra qualiﬁcada. devendo a CONTRATADA estar ciente das
normas técnicas da ABNT, conespondentes a cada services constantes das Especiﬁcaooes.
3. A CONTRATADA ficaré obrigada a exccutar ﬁelmente os serviqos programados nas especificaqoes, nio so admitindo
modiﬁcagoes sem a prévia consulta e concordancia da CONTRATANTE.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
I. Este Contrato ﬁca vinculado aos termos da TOMADA DE PRECOS n.° 1407.01/2]-TP, cuja realizaqao decorrc da
autorizagao da CONTRATANTE, constante do processo Iicitatorio n.° 1407.01/21-TP, e aos tennos das propostas da
CONTRATADA.
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - D0 FORO

I. As questoes decorrentes da execuoﬂo destejnslrumento, que nao possam ser dirimidas administrativamente, serao
processadas na Comarca do Municipio do MILHA_ com exclusao de qualquer outro. por mais privilegiado que seja, salvo
nos casos previstos no art. I02, inciso I, alinea "d" da Constituioﬁo Federal.
2. E, para ﬁrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou—se o presente Contrato em 3 (trés) vias dc igual teor e fomia,
para que surtam um so efcito, as quais, depois de Iidas, sao assinadas pelos representantes das panes, CONTRATANTE c
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
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2.
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