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ANEXO ll - CARTA PROPOSTA

Local e data
A

('0|ni.\'5f10 Permanente de Licilaqﬁes
_
|°Rl~;1=‘E|'l'l.IRA MUNICIPAL DE MILHA-CE
P|'cmdOS Senlmres.
lendu cx;1|nina§lo 0 Edital da Licitaqﬁo N° l9ll.0lf2l-TP na modalidaclc TOMADA DE PREQOS, cujo objeto é a
CON'l‘RA’l‘A(,‘AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE REFORMA DA PRACA DO BAIRRO
BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MlLHZ\/‘CE...

Ap1'cs6nt;1n'105 a V. Sas. nossa proposta para execuqﬁo dos serviqos objeto acima mencionaclo. 0 valor global dc R
S

(

).

Caso nos seja adjudicaclo 0 objeio da presente licitaqﬁo, nos comprometemos a assinar 0 Comrato no prazo detcrminado no
ducumenru dc convocagﬁo. indicando para csse ﬁm 0 Sr. _
_
_
_
__
Carteira dc ldentidadc n°. 7_
__
expedlda em __/_f__, Orgﬁo Expcdidor
e
C PF 11° ___ 7
4, telefone:
come representanle legal dcsta empresa.
lnformamus quc 0 prazo dc validade da nossa proposta é dc
de aberlura da licitaqéo.

_ (_

) dias c0rridos_ a contar da data

Dcclaramos que. nos valores apresentados acima. estﬁo inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdencialrios,
ﬁscais e comerciais, taxas, Fretes. seguros. cleslocamcntos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre 0

serviqo licitado. inclusive a margem da lucro.
Finalizzmdo. declaramos que cslamos dc pleno acordo com todas as condiqﬁes cstabelecidas no Edital e seus Anexos desta
Tmnada dc Prcqos.
.'\lt‘llClU5Lll1l€|lT€.
Curimbu (la Elnpresa e assinatura do (a) Representante.
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AN EXO III - CARTA DE FIANCA BANCARIA
TOMADA DE PRECOS N” 1911.01/21-TP
l. FIADOR

Buncu ....... .. com sede na cidade dc
sob o N“ _ _

. Estado

, Endcreqo

n°

, inscrito no CNPJ

nestc ato representado na forma dc seu Estamto Social. doravante clesignaclo Banco

2. BENEFICTIARIA

_

PREl<‘lilTURA MUNICIPAL DE MILHA - PMM, doravame assim designada.
3. AFIANCADA
J-.1"r.pr;._~.a
_
__ com sad-e na Cidade de
, Estado de >
no C.\PJ ii“ __ _
. doravante assim designada.

_ Enclcrcco _____

___ 11°"

__(. inscrila

O Banco 7___ dcclara-se FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR. solidariamenle responsavel com a AFIANCADA
qualiﬁcada no Item 3 acima. até 0 limite dc RS
_. pclo cumprimento dc todas as obrigacocs principais e
accsso1'ias._ referente zli garantia da participacﬁo na Licitacio n“ l9ll.0l/21-TP na modalidade Tomada de Prcgros,
cujo 0 objeto é: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE REFORMA DA

PRACA DO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNlClPlO DE MILHR/CE..
Esta Flan¢a é prestada com expressa remlncia ao beneficio dc ordcm previsto no amigo 827. "caput". combinado
com o amigo 828. l. ambos do Codigo Civil Brasileiro. e vigoraré pelo prazo dc 90 (noventa) dias. a contar de
Na hipotese dc inadimplemento dc qualquer das obrigaqﬁes assumidas pela AFIANQADA. o Banco
cliziu-.1r:l o pa~__-amcnto das importancias que forem devidas. até o limit; acima estipulado. no prazo dc 48 (quarcnta e oito)

lwr-.15. contado do recebimento dc comunicaoao escrila da BENEFICIARIA, remetida ao orgao rcsponsavel do Banco..... ..
lUL‘£1ll7£iLlO no Endcreco ...... .. onde devcra ser protocolizada.
Uecorridos 90 (noventa) dias da data dc vencimento desta Fianga, c se durante esse periodo 0 Banco .... ..na0 tivcr
|'e::i:bidu cla BENEFICIARIA Tcrmo dc Exoneragao e/ou original da Carta de Fianoa, ou. qualquer comunicaqzﬁo rclativa ao
inadimplemcnto da AFIANCADA, esta Fianca sera automaticamente extinta, independentemente dc qualquer Formalidade.
aviso. noiiﬁcagao judicial ou extrajudicial. dcixando_ em consequéncia, dc produzir qualquer efcito.
O Banco..r...dcclara, ainda_ que esta Carta de Fianca fol emitida dc acordo com as normas do Banco Central do
Brasil. do seu estatuto social e que os seus signatarios estﬁo inveslidos dos podcres necessaries.
l-‘ica eleito para dirimir as questoes oriundas dcsta garantia 0 Foro da cidade de MILHA ou do local onde tiver sido

expedida esta cana. a critério do autor da demandajudicial.
Esta Carta dc Fianqa é emitida em OI (uma) (mica via.
.......................... .. de
'

dc

7

Banco
'l'FS'l'l;'l\-lUNHAS
l.
_ _

Nome:

2. W

Nome:
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ANEXO IV “modelo A”

DECLARACAO

Declaramos sob as penas da Lei que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitacao na
TOMADA DE PRECOS 11° l9l l.0l !'2l -TP, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posleriores (Art.32. §2°. da Lei
n." 8.666.-'93).
ANEXO [V “modelo B”
DEC LARACAO

Dcclaramos em atendimemo ao edital da TOMADA DE PRECOS n.°l9l 1.01/2|-TP, que nio possuimos em
llussn qu:u.l|'o do pessoal empregado(s) com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de I6
l\lL‘?.C.~;SClSl zmos cm qualquer trabalho, salvo na condiqao de aprendiz, a parlir dc l4 anos. nos termos do inciso XXXIH do an. 7°
do Consliiuicgfio Federal de l988 (Lei n.°9.854. do I999).

Ressalwaz emprega menor. a panir do quatorzc anos na condioao de aprendiz ( ).
(UB5: em caso aﬁrmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV “modelo c"
DECLARACAO on MBEPP
Declaro. sob as penas da Lei. para habilitagrao no(a} TOMADA DE PFJECOS n” 19! l.{)l/21-TP, que a
. cumpre os requisiios estabelecidos no Art.
cinpresa
. inscrita no CNPJ n . °
3° da Lei' Complcmentar n. ° l23. de l~l" de dezembro de ..7006 . alterada p ela Lei n.“ I L488, do 15 dc junho de 2007, em seu Art.

3-4. c que essa emprcsa esta apta a usufruir do tratamemo favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da refenda Lei
Complemcnta|'.

Locale data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

UB5; csia declaraoéio dcvera scr preenchida em papel timbrado da cmpresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representame(s)
lcgzlll is) efou procuradorlesl dcvidamentc habilitad0(s).
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

(1 Municipio de MILHA. através da Sec de Obras. Infraestrutura e Urbanismo, neste ato denominado CONTRATANTE.
localizado na Rua _
Z__
_. n° 406, Centre. inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
_

_(_ ii

_A_.

representado

pelo(a)

Sr.(a)

_

_. inscrita no CNPJ (MF) sob o n“ __

_.

c.

de

ontro

letio

. estabelecida na 4

doravante dcnoniinada simplesmente CONTRATADA. neste ato representada por __

:1

__.
A_. dc acordo

com a representa:;ao legal que lhe é outorgada por tém entre si justo e avenoaclo. e celebram o presente Contrato. do
confonnidadc com a TOMADA DE PRECOS n° I91 |.0l/2|-TP e a proposta apresentada pela CONTRATADA.
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n“ 8.666r'93 e alteraqoes posteriores.
mediante as Clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - D0 OBJETO

I. O prcsente Contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZ./\C£Rt') DF. REFORMA DA PRACA DO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNIClPlO DE MILHA/CE.
(ILAUSL LA SEGUNDA - DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
I. Os services ora contratados compreendem as especiﬁcaooes. descritas nos Anexos do edital da TOMADA DE
PRECOS n“ I91 l.0 l K21-TP, partcs integrantes deste Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

I. O valor total deste Contrato é do RS ............. .. (.................................................. ..). discriminado dc acordo com a
iilﬁlillllzl integrante da proposta de precos e 0 cronograma ﬁsico-ﬁnanceiro apresentados pela CONTRATADA.
(J valor consignado no item acima e ﬁxo, irreajustavel e estao compreendidas todas as despesas diretas e indiretas. com
mater-iais. mao-cle-obra._ cumprimento das leis sociais, ﬁscais. tributarias, previdenciarias e trabalhistas, transporte_
aliim-|1ta¢.§o. lcrramcmas, equipamentos. EPl's, instalaooes. seguros e demais encargos necessarios £1 perfeita execueao do
olijt-to tin [frl'tZS€|1l.L‘ Contralo.

ll. Os pregos contratuais sao ﬁrmcs e irreajustaveis pelo periodo dc 12 (doze) meses da apresentaeao da
proposta. Ciuso o prazo excecla a l2 (doze) meses os prcgos contratuais poderao ser reajustados, tomando-se por base a data
do aprcscma<;I|o da proposta. pela variaoao dc indices setoriais nacionais, calculados pela Fundaoao Gettilio Vargas, com
base no INCC - lndice Nacional da Construqao Civil ou outro equivalenle que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.
3. Os |'eajuslament05 acompanharao o desempenho no indice setorial. Quando o indice obliver um desempenho crescente
sera passivel dc acréscimo. quando obtiver um desempenho dccrescente. sera passivel de decréscimo.
4. A CONT RATA DA devera protocoiar a soiicitacao de reajuste apos aniversario da proposta. no prazo limite maximo

dc 30 (trinta) dias posterior a divulgacao do indice de reajustamento.
5. A concessao dc reajustamento estara condicionada a solicitaoao formal do contratado. restando sem direito 2'1
atualizaoao pelo novo indice no periodo descoberto pela solicitacao.
6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o perioclo mencionado e caso o adimplemento da
obrigagao das parcelas a realizar nao cstejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma Fisico
aprovado pela ﬁscalizacao da CONTRATANTE.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUC/K0 DOS SERVICOS
l. Os servigos deverao ser executados de acordo com o prazo estabelecido na clausula sexta. conlados a partir da ordem
dc scrviqo emitida pela CONTRATANTE.
l.l - O prazo para inicio dos serviqos sera de até 5 (cinco) dias. contados do recebimento da Ordem de Servieo
cxpedida pela CONTRATANTE e o de conclusao, sera dc acordo com 0 proposto pela CONTRATADA. se inferior ao
masimo detinido no cronograma ﬁsico-ﬁnanceiro apresentado pelo Municipio.

CL.-XUSULA QUINTA - no AMPARO LEGAL

I , /\ lEl\'l‘Zill1l'3 do presents Contrato decorre da realizaoao da TOMADA DE PRECOS n° l9l l.0 l/21-TP.

'2. ( is scrvicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho cxarado no processo licitatorio n°
Iv! l .0 I "2. I -TP. tomando como base o disposto no artigo 45, paragralb l°,inciso l. da Lei n° 8.666.-'93.

(‘LIKUSULA SEXTA - DA Exacucio no CONTRATO

l. A ext.-cuqao deste Contrato. bem como. os casos nele omissos. regular-so-ao pelas clausulas contratuais e pelos
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preceitos de direito pnblico. aplicando-so-lhes. supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposiqoes de direito privado. na fomia do artigo 54. da Lei n“ 8.666/93 combinado com o inciso Xll. do artigo 55. do
mesmo diploma legal.
2. O contratado. na execuoao do contrato, sem prejuizos das responsabilidades contratuais e legais. podera
subconiratar panes do objeto dessa avenoa contratual, até limite admitido. em cada caso. pela Administraqao.
3. O prazo de exccueao sera conforme cronograma fisico-ﬁnaceiro.

4. A conrratacla dcv-era prestar os sen/ieos conforms o or:;amento»"cronogran1a fisico-ﬁnanceiro e memorial descritivo.
memorial cspcciﬁcaooes técnicas.
("LIXUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E DA VALIDADE
I. A vigéncia deste Contrato tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigera ate’
, tendo inicio e
vcncinientu em ciia de expcdiente. devendo-se excluir o primeiro e incluir 0 illtimo, podendo prorrogar conforme a Lei
l:tiCl*.‘I'2ll 3.(a(.16'*l3.

CLALISULA OITAVA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
I. Cnbern ii CONTRATANTE:

I . I - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestacao dos services;
c

I.2 - prestar as inforrnacoes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel
Iecnico do CONTRATADA;
l.3 ' acompanhar e ﬁscalizar o andamento dos servicos, por lnt6I'I'I1édlO da Comissao para tanto formalmente
desigiiadaz
|.~l - autorizar quaisquer servicos pertinentes ao objeto deste contrato. decorrentes de imprevistos durante a sua
cxecucao. mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Municipio de MILHA. desde que
comprovada a necessidade deles:

I5 - rejeitar qualquer serviqo exeoutado equivocadamente ou em desacordo com as orientaqoes passadas pela
(‘(')NTRATANTI:' ou com as especiﬁcaeoes eonstantcs dos Anexos do Edital da TOMADA DF. PREQOS n" l9l I .01i’2ITP:
l.6 - solicitar que seja refeito o servioo recusado, de acorclo com as especiﬁcaooes constantcs dos Anexos do
Edital da TOMADA DE PRECOS n“ l9I I.0l/2|-TP;
l.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e ﬁscalizar 0 servioo_ por intermédio de servidor da

CONTRATANTE, especialmente designado para esse ﬁm.
CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
I. Cabera 2'1 CONTRATADA. além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PRECOS n°
IQ! l.(l l -‘Y l-TP:

I.I - ser responsavcl, cm relaciio aos seus empregados. por Ioclas as despesas decorrentes da execuqao dos
scrvieos objeto dcsle contrato. tais como:
a) salarios:
b) seguros de acidente;
c) Iaxas, impostos e contribuieoes;
d) indenizaqoes;
e) vales-refeioao:
F) vales-transports; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
L2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer

vinctllo empregaticio com o orgao:
I.3 - mamer. ainda. os seus empregados identiﬁcados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE;
I.-4 - responder pelos danos causados diretamente a Administraeao da CONTRATANTE ou a terceiros.
clecorrentes dc sua culpa ou dolo, quando da execueao da reforma e adequaqao. nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a ﬁscalizagao on o acompanhamento pela CONTRATANTE:
I.5 - responder. também, por quaisquer danos causados dirctamentc aos bens de propriedade da
CONTRATANTE. quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execuoao dos servieos;
1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infragao, seja qual for. desde que praticada por seus empregados
na execucgao dos servicos ou no recinto da CONTRATANTE:
1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do projeto, pela resisténcia. estanqueidade e
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cstabilidade de todas as estruturas da obra a executar:
1.8 - veriﬁcar e cemparar todos os dcsenhes fomecidos para execucao dos services:
a) no case dc falhas. erres. discrepancias eu omissees, bem. ainda, transgressoes as Normas Técnicas.
rcgtilainentes ou pesturas, cabcré a CONTRATADA formular imediata comunlcacao escrita a CONTRATANTE. dc forma
a v..'\lIEII‘C1'l‘lp€C1ll'l05 ao perfeito desenvolvimente dos services.

1.‘) - rcparar. C01‘I’lglI', remover. reconstruir eu substituir. as suas expensas. no total eu em parte. os services
eletuados em que se veriﬁcarem vlcios. defeitos ou incorrecees resultantes da execueao ou dos materiais utilimdos. no

prazo maxime dc S (cinco) dias eu no praze para tante estabelecide pela ﬁscalizaqae:
1.10 - previdenciar. por conta prepria. teda a sinalizacae necessaria a execuoao dos servioes, no sentido de
cvitar qualquer tipo de acidente:

I .1 I - fornecer instalaooes adequadas para a ﬁscalizacao dos services de reforma e adequacao;
1.12 - instalar quando for 0 caso uma placa do identificacao da obra com os dados necessaries e na torma da
legislaqao pertinente;
1.13 - remover o entulho e todos es materials que sobrarem, promovendo a Iimpeza do local da ebra, duramc
lode e periode de execucao e. especialmente, ao seu ﬁnal:
1.14 - prestar a garantia em reiacao aos services. exigida pelo presente Centrato. confome o disposto no § 1° do
art. so da Lei n‘" 3.666393:

1.15 - permitir. aos técnicos da CON'l'RATANTE e aqueles por ele formalmente indicados. acesse as suas
instalaeees e a todos es locais onde estiverem sendo estecados materiais relacienados com 0 objeto;
I .Io - comunicar a Administracao da CONTRATANTE, por escrito. qualquer anormalidade de carater urgente e
pit-star es csclarecimentos quejulgar necessario;
1.17 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicao de equipamentos. materiais e services pela
t'()N’I'1{A'1’A1\l'I"E c pelos &I!"dSOS acarretados por esta rejeieao;
1.18 - responsabilizar-se por tede transporte necessario it prestacao dos services contratades, bem come por
cnsaios. testes ou provas necessaries, inclusive os mal executadosz
I .10 - previdenciar, as suas expensas. atestado de similaridade do desempenho dos materials apresentaclos, _iunte
at instituiqees ou fundaooes capacitadas para este ﬁm. quando do use cle similar ao descrite nas Especiﬁcaqoes Técnicas
censtames do Iidital da TOMADA DE PRECOS n° 191 1.01/21-TP, scmpre que a ﬁscalizacao da CONTRATANTEjulgar
nccessario:
1.20 - exigir de seus subcontratados, se for o caso. copia da ART dos services a serem realizades. apresentandoa a Unidade dc Iiscalizacao da CONTRATANTE, quando selicitade:
1.21 - responsabilizar-sc pela perfeita execucao e complete acabamento dos services comratados. obrigande-so a
prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
1.22 - submeter a aprevaoao da Comissao ﬁscalizadora da CONTRATANTE. 0(5) nome(s) e o(s) dade(s)
demenstrativol s) da respectiva capacidade técnica do respensavel Iécnico que. perventura, venha a substituir o
originalmente indicado:
1.23 - manter. durante toda a execucao dos servieos de reforma e adequaqao, em compatibilidade com as
ebrigaooes assumidas. todas as condicoes de habilitacae e qualiﬁcacao exigidas na TOMADA DE PRECOS n° 191 1.01 1'21 TP.

2. Cabcra. ainda. a CONTRATADA. come parte de suas obrigagees:
2.1 - efetuar e registro deste Centrato no Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronemia - CREA:
2.2 - indenizar ou restaurar es danos causades as vias ou logradeuros ptiblicos;
2.3 - remanejar quaisquer redes eu empecilhos. porventura existentes no local da ebra; e
2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do Trabalho.
(‘l..5IlISl1I.A DECIMA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
I. .»7\ (‘('JN‘1'l{ATADA cabera. ainda:
1.1 ' assumir a responsabilidade por todos os encarges previdenciarios e ebrigacoes sociais previstos na
Icgislaqao social c trabalhista em vigor. ebrigando-se a salda-los na época propria. vez que es seus empregados nae
Inanterao nenlnnn vinculo empregaticie com a CONTRATANTE:
1.2 - assumir. também. a respensabilidade por tedas as providéncias e ebrigacoes estabelecidas na legislacao
cspecilica de acidcmes do trabalho. quando. em ocorréncia da espécie, Forem vitimas es seus cmpregados no decorrer do
I‘nrnccimento e do desempenho dos services ou em cenexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da
CONTRATANTE:
RI ‘A PEDRO JOSE DE ULIVEIRA. N“ 406 CENTRO MILII.-X
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I.3 - assumir todos os encargos dc possivel demanda trabalhista. civil ou penal, reiacionados 21 execuoéo dos
sBI‘via;os. originariamenlc ou vinculada por prcven<;5o_ conexﬁo ou continéncia; e

I.-I - assumir. ainda, a rcsponsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da execuoﬁo deste
Cunlrmu.

3. A inzadimpli-ncia da CONTRATADA. com referéncia aos encargos estabeiecidos na Condioﬁo anterior. nﬁo transfers a

1'c.\po|1.»'ubiIidudc por seu pagamento £1 Administragﬁo da CONTRATANTE_ nem poderén onerar o objeto destc Conlrato.
raziu» pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade. aliva ou passiva, com a
(DNTRATANTE.

CLJIUSULA. DECIMA PRIMEIRA - ms OBRIGACOES GERAIS

I. I);-\-"em a CUNIRATADA observan também. 0 seguinle:
I.I - é expressamente proibida a contrataqﬁo de servidor pertencente ao Quadro do Pessoal do
C()NTRA'I‘/XNTE durante a vigéncia deste contralo;
1.2 - 6 expressamcnle proibida. também. a veiculagiio de publicidade acerca deste Contrato. salvo so houver
prévia auLo1'i4a§2'io da Adminislraoﬁo da CONTRATANTE: e

c|.Ausu LA DE-CIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA Exncucio nos SERVICOS
I. Cabcré in CONTRATADA providenciar. junto ao CREA. a devida Anolaoao dc Responsabilidade Técnica-ART
relativa aos serviqos objeto da presents licitaqﬁo. de acordo com a Iegislaoﬁo vigente.
2. O responséwel técnico pelos servigos a serem desenvoIvidos deveré ter vinculo formal com a CONTRATADA e deverél
ser o indicado na fase de habilitaoﬁo do certame Iicitatorio da TOMADA DE PRECOS n° I9! 1.01./'21-TP.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACRO
I. Durante o pcriodo dc vigéncia deste Contrato, a execugéo dos serviqos de refom1a e adequaqfio serﬁo acompanhados c
ﬁscalizados por Comissﬁo da CONTRATANTE, para tanto instituida. permitida a contrataqﬁo de lerceiros para assisti-Ia c
subsidié.-la dc informaooes pertinentes a essa atribuioﬁo. devendo:
I. I - promover as avaliagzoes das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Fisico-Financeiro: c
I.2 - atestar os documentos referentes fa conclusﬁo dc cada etapa. nos termos dcste Contrato, para efeito de
p&ig3l11€iIlU.

2. Além do acompanhamemo e da ﬁscalizaqﬁo dos servigos. 0 Titular da CONTRATANTE ou outro servidor
de\»-idamcnte aulorizado poderé. ainda. sustar qualquer trabalho que csteja sendo executado em desacordo com o
cqpecilkado. sumpre que cssa mcdida se tomar necesséria.
3 A CON IRATADA devcré indicar preposto, a ser submetido :21 aprovaoﬁo da Administraoﬁo da CONTRATANTE.
durmnc 0 periodo dc vigéncia deste Comrato. para representé-Ia sempre que for necessério.

4. (J rcprcscntanle da CONTRATANTE anomré em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuqéo
dos sun-\-'i<;os mencionados. determinando o que for necessério £1 regularizacﬁo das faltas ou defeitos observados.
5. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do reprcsentante da CONTRATANTE deverﬁo ser
solicitadas a seus superiores em tempo hébil para a adooﬁo das medidas convenientes.
(LA USULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

I. Apos concluido. 0 objeto desle contrato seré recebido provisoriamente pela Adxninistraoﬁo do CONTRATANTE.
medianle Icrmo circunstanciado. assinado pelas panes. no prazo de até I0 {dez) dias dteis contados do recebimemo da
comunicagﬁo escrita cncaminhada pela CONTRATADA 21 CONTRATANTE.
2. O recebimcnto deﬁnitivo do objeto deste contrato seré efetuado por Comissﬁo designada pela autoridade compctcme.
mcdiante termo circunstanciado. assinado pelas partes, apos o decurso do prazo méximo de 30 (lrinta) dias dteis. ncccsséario
in observac;5o. ou in vistoria que comprove a adequaoﬁo do objeto aos termos contratuais. observado o disposto no art. 69 da
Lei n" 8.666,/93.

3. Os servioos somente serﬂo considerado concluidos c cm condiqoes de scr recebidos. apos cumpridas todas as
obrigagocs assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusﬁo pela CONTRATANTE.

(.‘LAUSUI_,A mizcnvu. QUINTA - DA AT|~:s1"A<;Ao oos SERVICOS

I. A atcstaqiio das notas ﬁscaisffaturas referente As etapas dos serviqos executados objeto deste Contrato caberé ao
C‘ON'I‘RATANTE ou a servidor designado para esse ﬁm.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DESPESA

I. /\ dcspesa com a execuqﬁo dos servigos objeto deste Contrato. mediante a emisséo de notas dc empenho. estén a cargo
do dotagﬁo on-qamentiaria Exercicio 202i Projeto I30l.l545I00l2.I.0I6 Constru:;ﬁo.AmpIiag5o e Reforma de P1-agas e
A\.-e|\id."-Is. Classifcaqéo economica 4.4.90.5 I .00 Obras e instalaqoes.
I .I ~ A despesa para us anos subseqtientes, quando for 0 caso, seré alocada £1 dotagio orqameméria prevista para
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atendimemo dcssa ﬁnalidade. a ser consignada a CONTRATANTE. na Lei Oroamentaria do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - no PAGAMENTO

I. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE a mediqao
dos trahalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela ﬁscaiizaoao. a CONTRATADA apresentara nota ﬁscai/falura
de serviqos para Iiquidaqao e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE. mediante ordem bancaria creditada em coma
corrente ou cheque nominal ao credor no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentaqao dos documcntos na
CONTRATANTE.
I. I - bomente seriio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela ﬁscalizacﬁoi

I .2 - as medi<;oes serao efetuadas pela ﬁscalizagao. obedecendo-se o seguinle:
1.2.1 - quinzenaimente. em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro. quando serao feilas as

nicdieoes peia Comissao ﬁscalizadora da CONTRATANTE. considerando-se os scrvioos efetivamente executados e por ela
III“.v|'(>\'8d0S. lomando por base as especiﬁcaqoes e os desenhos do projeto;
|.2.2 - serao emitidos os Bolelins dc Medigao dos Servieos. em duas vias. que deverao ser assinadas
cum o De aunt-do do Responsavel Técnico. o qual ﬁcara com uma das vias:

l.2.3 - as mediooes deverao ser solicitadas peia CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia [nil do més
suhscquemc e a ﬁscaIizaq;z‘1o lera 02 (dois) dias iliteis para executar a mediqao.
I.3 - A critério da ﬁscaiizaeao c no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as mediooes poderao ser feitas
considerando-se us materiais e equipamentos fomecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, 0 valor a ser Ievado
um coma para efeilo dc pagamcmo sera o custo dos materiais e equipamentos constante das composieoes de custos
unitarios apresentadas pela CONTRATADA:
1.3. 1- emende-se por custo a cotaqao de preeo apresentada peia CONTRATADA na TOMADA DF.
PRECOS n“ I9I I.0 I I21-TP. menos 0 BDI contratual; e
I.3.2- 0 BDI relativo aos materiais e equipamentos. bem. ainda, a parceia dos serviqos reiativos a mande-obra c respectivo BDI. serao pagos apos a efetiva e completa apiicagao dos materiais e instaiagao dos equipamentos.
1.4 — as notas ﬁscais.-'t'aturas deverao ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a CONTRATANTE. para
ﬁns dc Iiquidaqao e pagamento. ate’ o dia 22 dc cada més. de for-ma a garantir o recolhimento das importancias retidas
rclativas £1 comribuieao previdenciaria no prazo estabelecido na alinea "b". inciso I, artigo 30. da Lei ii" 8.2 I2»“9I.
I.4.I - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e enlregues a CONTRATANTE em data
posterior a indicada no item anterior sera imputado a CONTRATADA o pagamemo dos evenruais encargos moratorios
dccorrentcs.
I.5 - O pagamento mensal dos servioos somente podera ser efetuado apos a apresentaeao da nota ﬁscalffatura
atestada por servidor designado. conforme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. e veriﬁcagao da regularidade da
L‘U;\=TRATAI)A junto a Seguridade Social - CND. ao Fundo de Garantia por Tempo de Servieo - CRF e ao Tribunai
Superior do Trahalho - CNDT.
2. (J pagninento da prinieira fatura/nota ﬁscal somente poderé ocorrer. se acompanhada dos comprovantes dos seguintes
docuinentos:

2. I - Registro da obra no CREA:
2.2 - Matricula da obra no INSS; e
2.3 - Relaqao dos Empregados - RE.
3. A CONTRATANTE reserva~se o direito de recusar o pagamento se. no ato da atestaeao. os serviqos executados. os
equipamemos ou os materiais Fomecidos nao estiverem em perfeitas condiqoes de ﬁmcionamento on de acordo com as
especiﬁcaeoes aprcsentadas e aceitas.
J. A C‘ON'I‘RATANTI-L podcra deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizaooes
devidas pela CONTRATADA nos tennos deste Centrato.
5. Nenhum pagamento sera efetuado £1 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigaqao ﬁnanceira e
previdenciaria. sein que isso gere direito a alteraqao de preeos. compensaoao ﬁnanceira ou aplicagao de penalidade a
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - on ALTERACFIO oo CONTRATO

I. O presente Comrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei ti“ 8.666/93, desde que haja interesse

da Administraeao da CONTRATANTE. com a apresentaqao das devidas_iustiﬁcativas. adequadas a este Contrato.

("LAUSU LA DECIMA mom - no AUMENTO ou suPREssA0 nos SERVICOS

I. .\o interesse da Administra<;ao da CONTRAT/-\NTIj, 0 valor inicial atualizado deste Contrato podera ser aumenlado
uu suprimido ate o Iimite de 25% (vinte e cinco por cento). conforme disposto no artigo 65, paragrafos I“ e 2°. da Lei n°
RUA PEDRO JOSI-'1 DE OLIVEIRA. N" -III6 CENTRO .\IlLll.-3.
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1.1 - A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar nas mesmas condieoes Iicitadas os acréscimos ou supressoes que
so ti7ei'e|n necessarios. ate’ o limite ora previsto. calculado sobre 0 valor contratado: e
I.2 - nenhum acréscimo podera exceder o Iimite estabeiecido nesta clausula: e
1.3 - nenhuma supressao podera exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressoes
resuitames do acordo celebrado entre as partes.
2. Em caso de supressao dos servieos. se a CONTRATADA ja hoover adquirido os materiais e posto no Iocal dos
trabalhos. estes deverao ser pagos peia CONTRATANTE pelos custos de aquisioiio reguiannente comprovados e
monetariamcnte corrigidos, podendo caber indenizaeao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao. desde
que regularmente comprovados.

CLAUSULA v|(;F.s|MA - o/as PENALIDADES

I. O atraso injustiﬁcado na exeeuoao dos serviqos ou 0 descumprimento das obrigaooes estabeiecidas neste Contrato
sujeitara a CONTRATADA a muita de 0.3% (zero virguia trés por cento) por dia e por ocorréncia sobre o valor total deste
Contrato. ate o maximo de 10% (dez por cento). recolhida no prazo de IS (quinze) dias. uma vez comunicada oficialmente.
3. Peia inexeeueao total ou parcial do objeto deste Contrato. a CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa.
apiicar a CONTRATADA as scguintes sanqoes:
2.1 - adverténcia:

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre 0 vaior total contratado. no caso de inexecugao destc Contrato.
rccolhida no prazo de 15 (quinze) dias. contados da comunicaqao oﬂcial;
2.3 - suspensﬁo temporaria de participar em Iicitaeao e impedimento dc contratar com a Administraoao da

(‘ON I‘RA'I'x\N'I‘E. pelo prazo de ate 2 (dois) anos:
2.-I - declaraqao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administraeao Pilibiica enquanto perdurarem os
1I'lOII\'0$- determinantes da punieao ou ate que seja promovida a reabilitaeao pcrante a propria autoridade que aplicou a
penalidade. que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administraqao pelos prejuizos resultantes e apos
deeorrido o prazo da sanoao aplicada com base no subitem anterior.
3. Pelos motivus que se segucm, principalmente. a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas no item
anterior:

1.1 - pela nao apresentaeao da apolice de seguro contra riscos de engenharia. conforine disposto na Clausula
St-\ta:

._Q - pelo atraso na execuoao da obra. em reiagao ao prazo proposto e aceito:
- pelo nao cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;
3.4 - pela recusa em substituir qualquer material dcfeituoso empregado na execugao da obra. que vier a ser
rejeitado. caracterizada se a substituiqao nao ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias. ou no prazo para tanto
estabelecido pela Iiscalizaqao, contado da data da rejeiqao; e
3.5 - pela recusa em refazcr qualquer serviqo que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida nao se efetivar no
prazo maximo dc 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizaeao. contado da data de rejeioao.
7.4)

U)

U)

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 ﬁcara sujeita, ainda. ao canceiamento de sua inscrigao no Cadastro
de Fornecedores da CONTRATANTE e. no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.°
8.666.-"93.

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forea maior. devidamente justiﬁcados e aceitos pela Adminislraqao da
CONIRATANTE. em reiaqﬁo a um dos eventos arroiados no item 3 desta Clausula, a CONTRATADA ﬁcara isenta das
penalidades mencionadas.
(1. As sangoes de advcrténcia. suspensao teniporaria de participar em Iicitaqao e impedimento de contratar com a

Adininistraqzlo da CONTRATANTE. e declaraoao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administraeao Ptibiica
pod<_1-so ser apiicadas a CONTRATADA juntamente con] as de muita. descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLALISIELA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
I. A int.-secueao total on parcial deste Contrato enseja a sua rescisao. conforme disposto nos artigos 7? a 80 da Lei n"
8.(166'Q3.

I.1 - Os casos de reseisao contratual deverao ser formaimente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampia defesa.
2. A rescisao deste Contrato podera ser:
2.1 - deierminada por ato unilateral e escrito da Administraoao da CONTRATANTE. nos casos enumerados nos
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incisofs 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada. notiﬁcando-sc a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30
(trimﬁl dl3S

' '
3.2 - anugavel.
p or acordo e ntrc as panes. rcduzida a tcnno no processo da licitagﬁo, desde que haja
cunvcniéncia para a Adminislraqiio da CON TRATANTE; e
3.3 -judicial. nos termos da Icgislagiio vigente sobre a matéria.
3. A rcscisﬁo administrativa ou annigavel deverén ser precedida de auto rizaqﬁo escn'ta e fundamentada da autoridade
L'UIl1pCICl‘|1C.

’

.

.

(‘LAUSL-‘LA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS

I. As diwidas e/‘ou omissées, porventura existentes nas Especiﬁcaqoes constantes do Edital da TOMADA DE PRECOS
n“ WI I Ill '21-TP. seréo resolvidas pela CONTRATANTE.

3. Todos os lrabalhos deverﬁo ser executados por miio-de-obra qualiﬁcada, devendo a CONTRATADA cslar ciente das
nonnas técnicas da ABNT. correspondentes a cada servioos constantes das Especiﬁcaooes.

3. A CONTRATADA ﬁcaré obrigada a executar ﬁelmente os sewioos programados nas especiﬁcagoes, nﬁo se admitindo
modiﬁcagoes sem a prévia consulta e concordﬁncia da C-ONTRATANTE.

CLAUSULA VILIIZSIMA TERCEIRA - DA VINCULACKO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Esta: Comrato ﬁca vinculado aos termos da TOMADA DE PRECOS n.° 191 1 .0li2l-TP. cuja realizagﬁo decorre da
aulorizagéo da CONTRATANTE. constantc do processo licitatorio n.° I91 l.0l/2|-TP. e aos termos das propostas da
CONTRATADA.

cuiusu LA VIGESIMA QUARTA - no FORO
1. As questfnzs decorrentcs da execugﬁo deste Instrumento. que 1150 possam ser dirimidas administrativamente. serﬁo

pruuﬁssadas na Comarca do Municipio de MILHA. com exclusﬁo de quaiquer outro. por mais privilegiado que se}a, salvo
nus casos previstos no art. 102. lnciso I. alinea "d" da Constitui¢5o Federal.
3. E. para ﬁnneza c validade do que foi pactuado. lavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias dc iguai leor e fonna.
para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, siio assinadas pelos representantes das panes, CONTRATANTE c
CONTRAT.»’\DA. e p elas testemunhas abaixo.
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