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ANEXO II - CARTA PROPOSTA

Local c data

A
Comisséo Permanente de Licitagzﬁes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA-CE
Prezados Senhores,
lendo examinqdo 0 Edital da Licitagﬁo N“ 2009.01-21-CP na modalidade §ONC-ORRENCIA, cujo objeto é a
CONTR'AT/XCAO DE _SERVlCOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICIPIO DE MILHA/CE..
Aprescntamos a V. Sas. nossa proposta para execugﬁo dos serviqos objeto acima mencionado, 0 valor global de R
$__
‘
_(
).
Caso nos seja acljudicado 0 ubjem da presents licitaqpio, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no
documenm de convocag-'50. lndlcando para esse ﬁm 0 Sr.
_(
_
,
Caneira de ldentidade n°.
expedida em __f_!___, Crgﬁu Expedidor
c

CPF n" _

i-—

. telefone:

como representante legal desta empresa.

lnformamos que 0 prazo dc validade da nossa proposta é de

(

) dias corridos, a contar da data

dc abertura da licitaqiio.
Declaramos que. nos valores apresentados acima, estﬁo inclusos todos os tributes, encargos trabalhistas. previdenciérios.
ﬁscais e comerciais, taxas. fretes, seguros, deslocamentos cle pessoal, custos c demais despesas que possam incidir sobre 0

servigo llcitado, inclusive a margem de lucro.
Finalizando. declararnos que estamos dc pleno acordo com todas as condiqbes estabelecidas no Edltal e seus Anexos desta
Tomada de Preqos.
Atenciosamente.
C arimbo da Elmpresa e assinatura do (a) Representante.
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ANEXO HI “modelo A”
DECLARACAO

Declaramos sob as penas da Lei que até a presente data incxistcm fatos impeditivos para habilitaqpoo na

CUNCORRENCIA n° 200901-21- CP. ciente da obrigatoriedade dc declarar as ocorréncias posteriores (Art.32,

§2°, da Lei n.°

8.666/93'].

ANEXO III “mo¢_1elo B”
D ECLARACA0

Declaramos em atendimento ao edital da CONCORRENCIA n.°2009.0l-21-CP, que nﬁo possulmos em nosso
quadro dc pessoal empregado(s) com menos do l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e do l6 (dezesseis)
anos cm qualquer trabalho. salvo na condioﬁo dc aprcncliz, a partir do I4 anos, nos termos do inciso XXXIH do art. 7° da
(Tonslituic;€\o Federal do 1988 (Lei n.° 9.854. dc 1999).
Ressﬂlvai emprega manor. a panir dc quatorze anos na condiqﬁo de aprendiz( ).
{UBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
ANEXO III “modelo C“

DECLARACQO DE MEJEPP
Declaro. sob as pcnas da Lei, para habilitaqﬁo no(a) CONCORRENCIA n° 2009.01-‘ll-CP. que a empresa
_
. inscrita no CNPJ n.°
__, cumpre os requisites estabelecidos no Art.
3° da Lei Complemcntar n." 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.° l 1.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art.
34. e que cssa emprcsa estzi apta a usuﬁuir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei
C omplementar.
“A

Locale data

Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

0 onente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s)
OBS; csta declaraqa'0 deveré ser
. preenchida em papel timbrado da empresa pr p
lcga|(iS) e.-"nu procuradorles} devidamente habilitado(s).
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ANEXO Iv - canlra on FIANCA BANCARIA
CONCORRENCIA N“ 2009.01-21-CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 10080004/21
I. FIADOR

Banco ...... com scdc na cidade de
, Estado
__ Endcrcqo __
n” ______. inscrito no CNPJ
sob o N“
_ nests ato representado na f0I’ITIﬂ dc seu Estatuto Social. doravante designado Banco

2. BENEFICIARIA

_

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIL-HA, doravantc assim designada.

3. A FIANCADA
Empresa ____ _ com scde na Cidadc dc
, Estado dc
no CN PJ n° 7 _
.doravante assim designada.
(J Banco _

__ Endereqo _

n°

. inscrita

declara-se FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR, solidariamente responsavel com a AFIANCADA

qualiﬁcada no Item 3 acima, até o limite de R$

, pelo cumprimcnto dc todas as obrigacocs prin_cipais e

acessorias. referente a garantia da participacio na Licimcio n" 2009.01-21-CP na modalidade CONCORRENCIA,

cujo 0 ohjeto e: CONTRATACAO on SERVICOS on ENGENHARIA PARA RECUPERACKO ma ESTRADAS
VICINAIS N0 MUNICIPIO DE MILHFI/CF...
Esta Fianca é prcstada com cxpressa reniincia ao beneﬂcio dc orclcm previsto no artigo 827, “caput”, combinado
com o artigo 828. I, ambos do Codigo Civil Brasileiro. e vigorara pclo prazo dc 90 (noventa) dias. a contar dc
‘

Na hipotese dc inadimplemento dc qualqucr das obrigacoes assumidas pela AFIANCADA. o Banco
cfetuara 0 pagamento das importancias que forem dcvidﬂs, até o limite acima estipulado, no prazo dc 48 (quarenta e oito)
horas, contado do recebimento de comunicacao escrita da BENEFICIARIA, remctida ao orgao rcsponsavel do Banco......,
localizado no Endereco
ondc dcvera ser protocolizada.
Decorridos 90 (noventa) dias da data de vcncimento dcsta Fianca, c se durante esse periodo o Banco......nao tivcr
recebido da BENEFICIARIA Termo de Exoneracao ciou original da Carta de Fianca. ou, qualquer comunicacao rclativa

ao inadimplcmento da AFIANCADA, esta Fianca scra automaticamcnte extinta_ indcpendcntcmente dc qualqucr
formalidadc. aviso, notiﬁcacao judicial ou extrajudicial, deixando, em consequéncia. de produzir qualquer cfcito.
O Banco.... ..decla1'a. ainda. quc esta Carta dc Fianca foi emitida dc acordo com as normas do Banco Central do
Brasil. do seu estatuto social c que os sens signatarios estao investidos dos podercs ncccssarios.
Fica eleito para dirimir as questoes oriundas desta garantia 0 Foro da cidade dc MILHA-CE ou do local onde tiver
sido expedida esta cana. a critério do autor da demanda judicial.

Esta Cana dc Fianca é emitida em OI (uma) I'Inica via.
.................... ..,

dc

dc

Banco
TESTEMUNHAS

1.
Nome:
CPF:

2. _
Nome:
CPF:
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” I0080004/21

O Municipio de MILHA. através da

. neste ato denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob

n“
. corn sede a
representada neste ato pelo Sr.
, portador do
CPF n°
, e de outro lado a empresa
. pcssoa juridica de direito privado, com sede
na _
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.“
neste ato representado por
;___. inscrito no CPF/MF sob 0 n.°
, de ora em diante denominada CONTRATADA,
lendo em vista a liomologacao do resultado da CONCORRENCIA n.“ 2009.01 -21-CP. tem justo e acordado o
segnmte:

cLAusu LA PRIMEIRA - no SUPORTE LEGAL

_

1.1 - Este contrato foi precedido de licitaeao na modalidade CONCORRENCIA n° 2009.01-21-CP. observados
os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 .06.1993 e suas alteraqoes.

CLAUSULA SEGUNDA - no OBJETO

_

2.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAQAO DE SER\£l(,‘OS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAQAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MILHA/CE..

CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
3.1 - Os services ora contratados compreendem as especiﬁcaeoes. descritas nos Anexos do edital da
CONCORRENCIA n° 2009.01 -21-CP. partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - no VALOR E no REAJUSTAMENTO
4.1 - O valor total deste Contrato é dc RS ............. .. ( ....................................................). discriminaclo de acordo
com 0 orcamento integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-ﬁnanceiro apresentados pela
CONTRATADA.
4.2 - 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 sociais. ﬁscais, tributarias, previdenciarias e
trabalhistas. transporte. alimentacao, ferramentas, equipamentos. EPl's, instalacoes, seguros e demais encargos
necessaries a perfeita execucao do objeto do presents Contrato.
4.2.1 - Os preeos contratuais sao ﬁrmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preeos contratuais poderiio ser
reajustados. tomando-se por base a data da apresentacao da proposta,'pela variacao de indices setoriais
nacionais. calculados pela Fundacao Getitlio Vargas, com base no INCC - lndice Nacional da Construcao Civil
ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.
4.3 - Os reajustamentos acompanharao o desempenho no indice setorial. Quando o indice obtiver um
desempenho crescente sera passivel de acréscimo, quando obtivcr um desempenho decrescente. sera passive!
de decréscimo.
4.4 - A CONTRATADA devera protocolar a solicitaeao de reajuste apos aniversario da proposta. no prazo
limite maximo dc 30 (trinta) dias posterior s divulgacao do indiee de reajustamento.
4.5 - A concessao dc reajustamento estara condicionada 2'1 solicitacao formal do contrataclo, restando sem
direito a atualizacao pelo novo indice no periodo descoberto pela solicitacao.
4.6 - Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigaoao das parcelas a realizar niio este_iam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico-financeiro aprovado pela ﬁscalizagiio da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - D0 AMPARO LEGAL
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5.1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realizacao da CONCORRENCIA n° 2009.01-21-CP.
5.2 - Os servieos Foram adjudicados em favor da CONTRATADA. conforme despaclio exarado no processo
lieitatorio n° 2009.01-21-CP. tomando como base o disposto no artigo 45, paragrafo 1“. inciso 1, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO no CONTRATO E DOS SERVICOS
6.1 - O prazo para inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias. contados do recebimento da Ordem de Sen/ico
expedida pela CONTRATANTE e 0 de conclusﬁo, sera de acordo com o proposto pela CONTRATADA. se
inferior ao niaximo deﬁnido no cronograma fisico-ﬁnanceiro apresentado pelo Municipio
6.2 - A execucao deste Contrato, bem como, os casos nele omissos. regular-se-ao pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito pilblico, aplicando—se-lhes, supletivamente. os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposicocs de direito privado, na forma do artigo 54. da Lei n° 8.666/93 combinado com o

inciso X11. do artigo 55. do mesmo diploma legal.
6.3 - O contratado. na execucao do contrato, sem prejuizos das responsabilidades eontratuais e legais. podera
subcontratar partes do objeto dessa avenca contratual, até limite admitido, em cada caso. pela Administraeﬁo.
6.-1 - O prazo de execuciio sera conforme cronograma fisico-ﬁnanceiro.
6.5 - A contratada devera prestar os servioos conforme o orcamento/eronograma flsico-financeiro e memorial
descritivo. memorial especiﬁcacoes técnicas.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGIJNCIA E DA VALIDADE
7.1 - A vigéncia deste Contrato tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigera até _
, tendo
inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primciro e incluir o iiltimo. podendo prorrogar
eonforme a Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE
8.1 - Cabera £1 CONTRATANTE:
8.1.1 - pcnnitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestacao dos
servicos:
8.1.2 - prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto on
responsavel técnico da CONTRATADA;

8.1.3 - acompanhar e ﬁscalizar o andamento dos services, por intermédio de servidor competente
e/ou da C omissao para tanto formalmente designada;
8.1.4 - autorizar quaisquer servicos pertinentes ao objeto deste contrato. decorrentes de imprevistos
durante a sua execugao. mediante oreamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Municipio do
1vllLH/1. desde que comprovada a neoessidade deles;
8.1.5 - rejeitar qualquer servioo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientaooes

passadas pela CONTRATANTE ou com as especiﬁcagoes constantes dos Anexos do Edltal da

coNcoRRI"2NcIA n“ 2009.01-21-CP;

8.1.6 - solicitar que seja refeito 0 servieo recusado. de acordo com as especiﬁcacoes constantes dos
Anexos do Edital da CONCORRENCIA n° 2009.01-21-CP;
8.1.7 - atestar as nota fiscalffaturas correspondentes e ﬁscalizar o servico, por intermédio de servidor
da CONTRATANTE. especialmente designado para esse ‘rim.

CLAUSULA NONA - oos ENCARGOS DA CONTRATADA
9.1 - Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da C()NCORRl§NC1A n°
2009.01-21-CP:
9.1.1 - ser responsavel, em relacao aos sens empregados, por todas as despesas decorrentes da
execueao dos servioos objeto deste contrato, tais como:
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a) salaries:
b) seguros de acidentc;
c) taxas, impostos e contribuicoes;
d) indenizacoes;
e) vales-refeigao;
1') vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
9.1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porém. sem
qualquer vinculo empregaticio com o orgao;
9.1.3 - manter. ainda. os seus empregados identiﬁcados. quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinarcs da
C ONTRATANTE;
9.1.4 - responder pelos danos causados diretamente a Administraoao da CONTRATANTE ou a
terceiros. dccorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucao da reforma e adequacao. nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a ﬁscalizagao ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
9.1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretarnente aos bcns de propriedade da
CONTR/\TA1\1TE. quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucao dos
services:
9.1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infraqzao. seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na execucao dos servicos ou no reointo da CONTRATANTE:
9.1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do projeto, pela resisténcia,
estanqucidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
9.1.8 - veriﬁcar e comparar todos os desenhos fomecidos para execucao dos servioos:
a) no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem. ainda, transgressoes as Normas
Técnicas. regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata comunicacﬁo escrita a
CONTRATANTE. dc forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos.
9.1.9 - reparar. corrigir. remover, reconstruir ou substituir. as suas expensas, no total ou em parte. os
servioos efetuados em que se veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execuoao ou dos
materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias on no prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizaeao;
9.1.10 - providenciar, por oonta propria, toda a sinalizaeao necessaria a execueao dos servicos, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
9.1.1 1 - fornecer instalaqoes adequadas para a ﬁscalizacao dos servicos de reforma e adequacao:
9.1.12 - instalar quando for o caso placa de identificacao da obra com os dados necessaries e na
forma da legislacao pertinente:
9.1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem. promovendo a limpeza do local da
obra. durante todo o periodo de execucao e, especialmente, ao sen ﬁnal;
9.1.14 - permitir. aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles por ele fonnalmente indicados, acesso
as suas instalaeoes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
9.1.16 - comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anomalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
9.1.17 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigao de equipamentos, materiais e
servicos pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeiqao;
9.1.18 - responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacao dos services contratados, bem
como por ensaios, testes ou provas necessaries, inclusive o mal executados;
9.1.19 - providenciar. as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituigoes ou fundaooes capacitadas para este_ﬁm. quando do uso de similar ao descrito
nas Especiﬁcagoes Téenicas constantes do Edital da CONCORRENCIA n° 2009.01-21-CP. sempre que a
ﬁscalizagao da CONTRATANTEjulgar necessario;
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9.1.20 - exigir dc seus subcontratados, se for o caso. copia da ART dos servioos a serem realizados,
apresentando-a a Unidadc de ﬁscalizaciio da CONTRATANTE, quando solicitado;
9.1.21 - responsabilizar-se pela perfeita execueao e completo acabamento dos servicos contratados.
obrigando-se a prestar assisténeia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos;
9.1.22 - submeter £1 aprovacao da Comissao fiscalizadora da CONTRATANTE. o(s) nome(s) e o(s)
dadols) demonstratix-'o(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que. porventura. venha a
substituir o originalmente indicado;
9.1.23 - manter, durante toda a execucao dos servicos de reforma e adequacao, em compatibilidade
com as obrigacoes assumidas. todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na CONCORRENCIA
11“ 2009.01 -21-CP.
9.2 - Cabera, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas obrigacoesz
9.2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - C REA;
9.2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros pﬂblieos;
9.2.3 - remane_iar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra: e
9.2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranea do Trabalho.

CLAUSULA I)1i:cI1vIA - DAS oBRIc;AcoI~:s SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
10.1 - A CONTRATADA cabera. ainda:
10.1.1 — assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais
previstos na lcgislaoiio social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que 0s seus
empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
10.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislaoao especiﬁca dc acidentes do trabalho, quando, em ooorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados no decorrcr do fornecimento e do desempenho dos servigzos ou em conexﬁo com eles. ainda que
acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;
10.1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a
execucao dos servioos. originariamente ou vinculada por prevencao. conexao ou continéncia; e
10.1.4 - assumir. ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execugao deste Contrato.
10.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condicﬁo anterior.
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administraeﬁo da CONTRATANTE, nem podera onerar
o objeto deste Contrato, raziio pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade. ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

cLAusuLA DECIIVIA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES GERAIS
1 1 - Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
11.1.1 - é cxpressamente proibida a contrataoao de servidor pcrtencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a vigénc-ia deste contrato;
11.1.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculaoao de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prévia autorizaeao da Adrninistracao da CON TRATANTE.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS
SERVICOS

12.1 - Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotaeao de Responsabilidade
Técnica-ART relativa aos servieos objeto da presente licitaeao, de acordo com a legislacao vigente.
12.2 - O responsavel técnico pelos servieos a serem desenvolvidos deveré ter vinculo fomial com a
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CONTRATADA e devera ser o indicado na fase do habilitaeao do cename licitatorio da CONCORRENC 1A n°
2009.01-2.1-CP.

cLAusULA DECIMA TERCEIRA - Do ACOMPANHAMENTO E DA FIscALIzACAo
13.1 - Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucao dos sewieos serao acompanhados e
ﬁscalizados por servidor competentc designado e/ou Comissﬁo da CONTRATANTE. para tanto instituida.
permitida a contrataeao de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacoes pertinentes a essa atribuieao,
devendo:
13.1.1 - proinover as avaliacoes das etapas executadas, obsewando o disposto no Cronograma Fisicoliinanceiroz e
13.1.2 - atestar os documentos referenres a conclusao dc cada etapa, nos termos deste Contrato. para
efeito de pagamento.
13.2 - Além do acompanhamento e do ﬁscalizaeao dos servicos. o Titular da CONTRATANTE ou ontro
servidor devidamente autorizado podera. ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especiﬁcado, sempre que essa medida se tornar necessaria.
13.3 - A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido =1 aprovacao da CONTRATANTE, durante
o periodo de vigéncia deste C ontrato, para representa-la sempre que for necessario.
13.4 - O representante da CONTRATANTE anotara em regislro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a exeeucao dos servicos mencionados, detenninando o que for necessario a regularizaeao das faltas ou defeitos
observados.
13.5 - As decisoes e providéneias que ultrapassarem a competéneia do representante da CONTRATANTE
deverao ser solieitadas a seus superiores em tempo hébil para a adocao das medidas convenientes.
C LAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 - Depois de coneluido. o objeto deste contrato sera reeebido provisoriamente pela CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) dias (Iteis contados do
recebimento da coitiunicaoao escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE.
14.2 - O rccebimento deﬁnitivo do objeto deste Contrato seré efetuado por servidor competente designado e/ou
Comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos 0
decurso do prazo maximo de 30 (trinta) dias iiteis, necessario a observacao. on s vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666193.
1-1.3 - Os servieos somente serao considerados concluidos e em condieoes de serem reeebidos, depois de
cumpridas todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pela
C ONTRATANTE.
1-1.4 - Prazo de garantia dos servieos sera de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega deﬂnitiva, nos
ternios do disposto no art. 618 do Codigo Civil.

cLAusULA DDCINLA QUINTA - DA ATI:srACAo Dos SERVICOS
15.1 - A atestaoao das 11otas ﬁscais/faturas referente as etapas dos servicos executados objeto deste Contrato
cabera a CONTRATANTE ou a servidor designado para esse ﬁm.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DESPESA
16.1 - A despesa com a execucao dos servicos objeto deste Contrato, mediante a emissao de notas de empenho,
esta a cargo da dotacao orearnentaria Exercicio 2021 Projeto 1301.26"/'820013.l.024 Construcao e Manutencao
de Estradas Vicinais. C lassiﬁcaeao economics 4.4.90.51.00 Obras e instalacoes.
16.1.1 - A despesa para os anos subseqiientes, quando for 0 caso, sera alocada a dotacao orcainentaria
prevista para atendimento dessa ﬁnalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Oroamentaria do
Municipio.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - no PAGAMENTO
17.! - Obedccide 0 Crenegrama Fisico-Financeire apresentacle. a C ONTRATADA selicitara a
C ONTRATANTE a medigae dos trabalhes executades. Urna vez medides es serviees pela ﬁscalizacae. a
CONTILATADA apresentara nota ﬁscallfatura de services para liquidacae e pagamente da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em centa corrente eu cheque nominal ao creder ne
prazo dc l0 (dez) dias centades da apresentaeae dos decumentes na CONTRATANTE.
17.1.1 - Semente serae pages es quantitativos efetivamente medides pela ﬁscalizacéie:
l7.l.2 - as medicees serﬁo efetuadas pela ﬁscalizacae, em cenfermidade ae Crenegrama FisicoFinanceiro, quando serae feitas as medieées per servidor cempetente designade e/eu pela Cemissae
ﬁscalizadera da CONTRATANTE, censiderando-se es services efetivamente exccutades e per ela aprevades,
tomande per base as especiﬁcacees e es desenhes do prejcte;
17. l .2.2 - serae emitides es Beletins dc Mcdicao dos Services, em duas vias. que deverﬁe ser
assinadas com e De acerde do Responsavel Técnico, 0 qual ﬁcara com uma das vias:
l7.2 - A critério da ﬁsealizacae e no exclusive interesse da CONTRATANTE, as medieees pederae ser feitas
censidcrande-se es materiais e equipamentes fernecides e dcpesitades no cantcire da obra. Neste case. 0 valor
a ser levado em coma para efeite de pagamente sera 0 custe dos materiais e cquipamentes censtante das
cernpesicees dc custes unitaries apresentadas pela CONTRATADA:
A
17.2.1 - entcnde-se por custe 0 valor estimade apresentade pela CONTRATADA na
CONCORRENCIA n° 2009.01-21-CP, rnenes 0 BDI centratual; e
17.2.2 - e BDI relative aos materiais e equipamentos. bem, ainda, a parcela dos services
relatives a rnae-de-obra e respective BDL scrao pages apes a efetiva e cempleta aplicacae des materiais e
instalacﬁe dos equipamentes.
l7.3 - as notas ﬁscais/faturas deverae ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a CONTRATANTE, para
ﬁns de liquidaeﬁe e pagamente, até e dia 22 de cada més, de ferma a garantir 0 recelhimente das imperténcias
retidas relativas a centribuicae previdenciaria no prazo estabelccide na alinea "b", inciso I, artige 30. da Lei n“
8.212/91.

l7.3.l - Ne case de as notas ﬁscais/faturas serem cmitidas e entregues £1 CONTRATANTE
em data posterior a indicada ne item anterior seré imputado a CONTRATADA 0 pagamente dos eventuais
encarges merateries decerrentes.
17.4 - O pagamento mensal des services semente podera ser efetuade apes a apresentaeae da neta ﬁscal/fatura
atestada per servidor designade, cenferme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. e veriﬁcacae da rcgularidade
da CONTRATADA jume a Seguridade Social - CND, ae Fundo dc Garantia per Tempo de Service - CRF e ae
Tribunal Superior do Trabalho - CNDT.
17.5 - O pagamente da primeira faturafnota ﬁscal semente pedera ecerrcr, se acempanhada dos cemprevantes
des scguintes decumentesz
I 7.5.] - Registro da ebra no CREA;
17.5.2 - Matricula da obra no INSS; c
17.5.3 - Relaeée dos Empregades - RE.
17.6 - A CONTRATANTE, resewa-se 0 dircite dc recusar e pagamente se, no ate da atestaeae, es services
executades, es equipamentes eu es materiais fernecides nae estiverem em perfeitas cendieees dc
Funcienamente ou de acerde com as especiﬁcacees apresentadas c aceitas.
l"/.7 - A CONTRATANTE pederé. deduzir da imperténcia a pagar es valeres cerrespendentes a multas eu
indenizaeecs devidas pela CONTRATADA nos termes deste Contrato.
l7.8 - Nenhum pagamente sera efetuado a CONTRATADA enquante pendente de liquidacao qualquer
ebrigaeae financeira e previdenciaria, sem que isso gere dircite a alteraeae dc preces, cernpensaeiie ﬁnanceira
ou aplicacae de penalidacle a CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERACZO D0 CONTRATO
l8.l - O prcsente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no attigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administracao da CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas,
adequadas a este Contrato.

cmusout DECIMA NONA - no AUMENTO OU surasss/10 nos ssnvicos
l9.l - No interesse da Administracﬁo da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato podera ser
aumentado ou suprimido até o limite do 25% (vintc e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,
paragrafos l" e 2°. da Lei n° 8.666/93.
19.1.1 - A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar nas mesmas cendicoes licitadas os acréscimos on
supressoes que se ﬁzerem necessaries, até o limite ora previste, calculado sobre e valor contratado; e
19. l .2 - nenhum acréscimo poderé. exceder 0 limite estabelecido nesta clausula; e
l9.l.3 - nenhuma suprcssao podera exceder 25% do valor inicial atualizado do centrato, salvo as
supressoes resultantes do acordo celebrade entre as partes.
l9.2 - Em caso dc supressao dos services, se a CONTRATADA ja houver adquiride es materiais e pesto no
local dos trabalhos. estes deverao ser pages pela CONTRATANTE pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacao por outros danos eventualmente
dccorrentes da supressao. desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA - ms PENALIDADES
20.| - O atraso injustiﬁcaclo na execucao dos services ou e descumprimento das obrigacoes estabelecidas neste
Contrato sujeitara a CONTRATADA A multa de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia e por ocorréneia
sobre o valor total deste Contrato, até o maximo de 10% (dez por cenlo), recolhida no prazo de 15 (quinze)
dias. uma vez comunicada oﬁcialmentc.
20.2 - Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a prévia
defesa. aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoesc
20.2.l - adverténcia;
20.2.2 - multa de |0% (dez per cento) sobre o valor total contrataclo. no caso de inexecucao deste
Contrato. recolhida no prazo dc 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oﬁcial;
20.2.3 - suspensae temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
20.2.4 - declaracae dc inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica cnquanto
perdurarem es motives determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera cencedida sempre que a CONTRATADA ressareir a
Administracao pelos prejuizos nesultantes e apes decorrido o prazo da sancao aplicada com base no subitem
anterior.
20.3 - Peles motives que se seguem, principalmentc, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas
no item anterior:
20.3.! - pelo atraso na execucao da obra, em relacao ao prazo proposto e aceito:
20.3.2 - pelo nae cumprimento dos prazos estabelecidos no Crenograma Fisico-Financeiro;
20.3.3 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execucao da obra. que
\ ier a ser rejeitado. caracterizada se a substituicao niio ecorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela ﬂscalizacao, centado da data da rejeicae; e
20.3.4 - pela recusa em refazer qualquer service que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida nae
so efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizacao. contado da
data dc rejeicao.
20.3.5 ~ pelo descumprimento de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em
sua proposta.
RIZA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO MlLll¢'\
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20.4 - Além das penalidades citadas. a CONTRATADA ﬁcara sujeita, ainda. ao cancelamento de sua inscricao
no Cadastre de Forneeedores da CONTRATANTE e. no que couber. as demais penalidades referidas no
Capitulo W da Lei n.° 8.666/93.

20.5 - Cemprovado e impedimente ou reconhecida a forca maior. devidamente justiﬁcados e aceitos pela
»\dn1inistracao da CONTRATANTE, em relacao a um dos eventos arrolados no item 20.3 desta Clausula, a
CONTRATADA ﬁcara isenta das penalidades mencionadas.
20.6 - As sancoes de adverténcia. suspensao temperaria de participar em licitacao e impedimento dc contratar
corn a Administracao da CONTRATANTE, e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

cLAusULA vIoIi:sIMA PRIMEIRA - DA RESCISZIO
2l.l - A inexeeucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao. conferme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93.
2l.l.l - Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
asseguraclo o contraditorio e a ampla defesa.
21.2 - A rescisao deste Contrato podera ser:
2l.2.l - determinada por ato unilateral e escrito da Administracao da CONTRATANTE. nos casos
cnurnerados nos incisos l a Xll e XVII do artigo 78 da Lei mencionada. notiﬁcando-se a CONTRATADA com
a antecedéncia minima dc 30 (trinta) dias;
21.2.2 - amigavel. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde que
haja conveniéncia para a Administracao da CONTRATANTE; e
2 l .2.3 -judicial. nos termes da Iegislacao vigente sobre a matéria.
21.3 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente.

cLAusULA vIoI3sIMA SEGUNDA - DAS CONSIDERACOES 1:sPIz:ciF1cAs
22.l - As duvidas c/eu omissoes, porventura existentes nas Especiﬁcacoes constantes do Edital da
COl\lCORRl2NClA n“ 2009.01-2l-CP. serao resolvidas pela CONTRATANTE.
22.2 - Todos es trabalhos deverao ser executades per mao-de-obra qualiﬁcada, devendo a CONTRATADA
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada services constantes das Especiﬁcacoes.
22.3 - A CONTRATADA ﬁcara obrigada a cxecutar ﬁelmente es services programados nas especiﬁcacoes.
nae se admitindo modiﬁcacaes sem a prévia consulta e concordancia da QONTRATANTE.

cI.AusUI.A vIoII:snvIA TERCEIRA - DA v1NcuLAcAo A0 EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
_
23.1 - Estc Contrato ﬁca vinculado aos termes da CONCORRENCIA n.° 2009.01-2l~CP. cuja realizacao
decorre da autorizacao da CONTRATANTE, constants do processo licitatorie n.° 2009.0l—2l-C P, e aos termes
das propostas da CONTRATADA.

c1.AosuLA vIeII:sIMA QUARTA - no FORO
24.l - As queslées decorrentes da execucao deste lnstrumento, que nae possam ser dirimidas
administrativamente. serao processadas na Comarca do Municipio de MILHZX. com exelusao de qualquer
ontro. por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. I02. lnciso 1. alinea "d" da Constituicao
Federal.

24.2 - E. para ﬁrme"1a e validade do que foi pactuado. lavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias de igual
teor e forma. para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas. sao assinadas pelos representantes das
partcs. C ONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo:
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N" -I06 (IENTRO MIL!-[.1
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