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ANEXO II - CARTA PROPOSTA
Local e data

A
Comissiio Pcrmancme dc Licitaqoes
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA-CE
Prezados Senhores,
Tendo examinado 0 Edital da Licitaoﬁo N“ 2409.01/'21-SRP na modalidade PREGAO, cujo objeto é a CONTRATACAO
DOS SERVICOS ESPECIALLIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, AMPLIAC/10 F.
EFICIENCIA
ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (IP) DO MUNlClPIO DE MILHNCE, INCLUINDO
TODOS OS CUSTQS DE MATERIAIS, M.3lO IQE OBRA, TRANSPORTE, EQUlPAMENTOS_ BDI E ENCARGOS
SOCIAIS. NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS. .
Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execugﬁo dos serviqos objeto acima mencionado, 0 valor global dc R
S
(
).
Caso nos seja adjudicado 0 objeto da presente licitaqio, nos comprometemos a assinar 0 Contrato no prazo determinado no
documento dc convocagﬁo, indicando para esse ﬁm o Sr.
______
( _ ______ __
,
Carteira de ldentidade n°.
expedida em _.»’_/i. 6rgﬁ0 Exp:-rdidor
_ e
C PF n':'
j, telefone:
como rcpresentame legal desta empresa.
lnformamos quc 0 prazo dc validade da nossa proposta é dc
dc abertura da licitaqiio.

(

) dias conidos, a contar da data

Declaramos que. nos valores apresentados acima, estio inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciérios,

ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal. custos e demais despesas que possam incidir sobre o
servlgo licitado. inclusive a margem de lucro.
F inalizando, declaramos que estamos dc pleno acordo com todas as condiqoes estabelecidas no Edital e seus Ancxos desta
Tomada de Pregos.

Atenciosamente,
Carimbo da Empresa e assinatura do (a) Representante.

RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO MILILQ

Estado do Cearé
-.
GOVERNO IVIUNICIPAL DE MILHA
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

QDE 5,0,

9"
COM

I86’
%
I

O
10'4"

F-Zubnca

Anexo HI - modeio "a"
DECLARACAO

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os rcquisitos dc habilitaqzéo do edital do Pregﬁo n“
Z-lO‘J.U l /Z l-SRP.

Anexo III - mode-lo "b“

DECLARACAO

” n. ° k7409 . 01/21-SRP , que nﬁo possuimos em nosso
Declaramos. em atendimento ao edital do Pregao
l de p esqoal
empregado[s)_ com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16
qlizuro
.,
‘ 'ulczc>se1s)
"- ' anos em qua l qu er trabalho. salvo na condiqﬁo de apre ndiz, a panir de 14 anos. nos termos d o 'in ciso
.'<LXXlll do art. 7° da Constituioiio Federal de 1988 (Lei n.° 9.854. dc: l999).
Re:~".salva: emprega menor. a partir dc quatorze anos na condigﬁo do aprendiz( ).
(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXOIII-model0"c"
DECLARACKO 01-: MUEPP

Declaro. sob as penas da Lei, para habilitagﬁo no (a) PREGFXO n“ 2409.0ll2l-SRP, que a empresa
_, inscrita no CNPJ n.°
. cumpre os requisitos estabelecidos
no Art. 3° da Lei Complementar n.° 123, de l4 dc dezem b ro dc “O06
..
, altcrada pela Lei n.° ll.-488, de l5 dejunho7 de
2007. em seu Art. 34. e que essa empre sa estai apta a usufruir do tratamcnto favorecido estabelecido nos artigos 4.. ao
-19 da referida Lei Complementar.
Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
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ANEXO [V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGKO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N" 2409.01/21-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 10090001121

Aos
dia(s) do més de _____
do
, o Municipio de MILHA. através da
com
sede na
. inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
( ( _ _. representada pelo (a)
Sr. (a)
0
_
____, portador (a) do CPF n“
__
, na
qualidade de representante do Orgao Gerenciador do Sistema Registro de Pregos e as Empresas qualiﬁcadas abaixo,
resolvem ﬁrmar a presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS, de acordo com a licitagio na modalidade Pregao
Elctronico N“ 2409.01/2|-SRP, e a respectiva homologagao datada de
de _
de
. sujeitando-5:: as normas disciplinares dos Decrctos n° 10.024/'19, n° 7.892/20l3. Lei Complementar N° 123106. Lei Federal n°

0.520. Lei 8.666/93 e posteriores alteraeoes, bem como a classiticagao das propostas e. pelas condiqoes do Edital,
mcdiamc as clausulas e condigoes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - no OBJETO
(ONTRATAC/10 DOS SERVICOS ESPECIALLIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, AMPLIACAO E
I-.FlCll:INClA ENERGETICA 00 SISTEMA 01-: ILUMINACAO PUBLICA (lP) oo MUNIClPlO DE MILHZK/CE,

mm .1 mwno TODOS os cusms on MATERIAIS, M/3.0 DE OBRA, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI
l‘ RNCARGOS SOCIAIS, NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS SERVIQOS. .

limpresa: _

; C.N.P..l. n°

pclo Sr(a).

C.P.F. n°

l‘lll\.~’l DFSCRlC.3\O:‘ESPEClFlCACOliS

UNIDADE

, estabelecida 21

. representada neste ato

.
QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR ‘l'U'lA|. RS
CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS
A pl’iiS€nI¢ Ata dc Registro dc Preqos teré valiclade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, nﬁo
_)OCl€l1Cl0 ser prorrogado.
Parzigrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ara de Registro de Preeos, a CONTRATANTE nﬁo estaré
ohrigada a adquirir os produtos citados na Cléusula Primeira cxclusivamente pelo Sistema Registro de Preeos,
podendo fazé-lo por meio de outra licitaeao, quando julgar conveniente_ sem que caiba recurso ou indenizagtﬁo de
qualquer espécie ao FORNECEDOR. sendo, entretanto, assegurada ao beneficiério do registro, a preferéncia de
lornccimento em igualdacle de condieoes.
Paraigrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preeos 0 fornecedor assume 0 compromisso dc
atcnder. durante 0 prazo de sua vigéncia, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na integra, todas as condigoes
estabelecidas, ﬁcando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo descumprimenlo de quaisquer de
suns clausulas.

(I LAUSU LA TERCEIRA - DA UTILIZACKO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Podcra utilizar-se desta Ata de Registro de Precos qualquer orgéo ou entidade que nao tenlia participado do certame
Iicitatorio. mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidameme comprovada £1 vantagem.
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Paragrafo primeiro: Os Orgaos e entidades que nao participarem do Registro de Pregzos, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preeos, deverao manifestar seu interessejunto ao Contratame, para que este indique os
possiveis fornecedores e respectivos preoos a serem praticados. obedecida a ordem de classiﬁcaeao.
Paragrafo segundo: Cabera ao fornecedor beneﬁciario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condieoes nela
cstabelecidas, optar pela aoeitagao ou n50 do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde
que cste l'o|'necimento 1150 prejudique as obrigagaoes assumidas com 0 Contratante.

l‘aragrafo terceiroz As aquisigoes adicionais por outros orgaos ou entidades nao poderao exceder, por orgao ou
cnl idadc. a einquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preoos.
Paragrafo quarto: As adesoes £1 ata de registro de pregos nao poderé exceder_ na totalidade, ao dobro do quantitativo
rie cada item registrado na ata de registro de preqos para o orgao gerenciador e orgaos participantes, independente do
mimero de orgaos nao participantes que aderirem.
C LAUSULA QUARTA ~ DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
Os produtosdeverao ser fomecidos de acordo com as especiﬁcagoes contida no contrato e/ou ordem de fornecimento.

Paragrafo Unico: A empresa que nao cumprir o determinado pela contratante sofrera as sancoes previstas no Edital
“m conf'ormidade com a Lei 8.666193 e suas alteraeoes.
C LAU SULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado mediante a entrega dos produtos aeompanhados da Fatura (nota ﬁscal), discriminada de
acordo com a nota de empenho, apés a eonferéncia da quantidade e qualidade dos produtos por gestor a ser designado
pcla contratante. Observado o recebimento deﬁnitive da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminagao dos
hens. juntamente com 0 Tcrmo dc Recebimento, sera esta atestada e encaminhada a administragao da entidade
contralante para Fins liquidaeao.
Paragrafo Primeiro: O pagamento sera creditado em favor do FORNECEDOR, por meio do ordem bancaria ou
cheque nominativo, o qual oeorrera até 30(trinta) dias corridos do recebimento deﬁnitivo dos produtos, apos a
aceitaeao e atesto nas Notas Fiscaisr'Faturas.
Paragrafo Segundo: Sera procedida consulta "em sitios oﬁciais" antes do pagamento a ser efetuado ao
I-'ORNliCEDOR. para veriﬁcaeao da situaeao do mesmo, relativamente as condieoes exigidas na contrataeao, cujos
rcsultados serao impresses e juntados aos autos do processo proprio.
Paragrafo Terceiro: Caso haja aplicaoao dc multa, o valor sera desc-ontado do qualquer fatura ou crédito existenle
no conlratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a
dili.:|'em,:a sera cobrada Adminislrativamente oujudicialmente, se necessario.
CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO

.) fornecimento dos produtos so estara caracterizado mediante solicitaeao do pedido e/ou assinatura do contrato de
fornecimento.
O fornecedor ﬁcarzi obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo que a entrega
dcles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
O lornecedor devera entregar qualquer quantidade solicitada pela contratante, nao podendo, portanto, estipular cotas
minimas ou maximas para entrega.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecuqao total ou parcial do objeto do Pregao Eletronico para Registro de Preeos 11° 2409.0!/21-SRP, a
Adrninistragao da entidade contratante podera, garantida a prévia defesa, aplicar as fornecedoras as seguintes

saneocs:
I - Adverténcia, que sera aplicada por meio de notiﬁcaeéio via oficio, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias liteis para que a empresa licitantc apresente justiﬁcativas para o

atraso. que so serao aceitas mediante crivo da Administraeao;
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II - multa de 0,1% (zero virgula um por c-ento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigaeoes estabelecidas,
ate’ o maximo dc 10% [dez por cento) sobre o valor dos produtos nao entregues, recolhida no prazo maximo do I5
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oﬁcialmente;
Ill - multa de 10% (dez por cenlo) sobre 0 valor do produto nao entregues, no caso de inexecugao total ou parcial do
objero contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicaoao oﬁcial, sem embargo,
indenizagao dos prejuizos porventura causados ao contratante pela nao execuoao parcial ou total do contrato.
Paragrafo Primeiro - Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administraeao Publica, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citaoao e de ampla defesa. enquanto perdurar os motivos determinantes da
punigao ou até que seja promovida a reabilitaoﬁo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante
que convocada dentro do prazo do validade da sua proposta. nao celebrar 0 contrato. deixar de entregar a
documentaeao exigida para o certame ou apresentar documentaoao falsa. ensejar o retardamento da execuoao do seu
ohjeto. nao mantiver a proposta, Falhar ou fraudar na execuoao do objeto pactuado. comportar-se de modo inidoneo
ou cometer frauds ﬁscal.
Paragrafo Segundo - As sanooes previstas no inciso l e no paragrafo primeiro desta clausula poderao ser aplicadas

juntamente com as dos incisos “ll” e “Ill”, tacultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
'}e 05 (cinco) dias uteis.
Paragrafo Terceiro - Se a multa for do valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a cmpresa fornecedora pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos devidos pela Administraqao ou,

quando for o caso. cobradajudicialmentc.
P-aragrafo Quarto - As penalidades serao obrigatoriamente registradasjunto ao cadastro de fornecedores da entidade
conlratame, e no easo de suspensﬁo do licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo

das multas previstas no Edital e das demais cominaeoes legais.
(TLMJSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os valores registrados serao ﬁrmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentaeao da proposta.
(‘aso exceda o prazo de 12 (doze) meses os preoos poderao ser reajustados. hipotese na qual podera ser utilizado o
lndice IGP-M da Fundaqzao Getulio Vargas.

CLAUSULA NONA - DAS CONDICOES DE RECEBHVIENTO D0 OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
(J rccebimento do objeto constants da presente ata esté condicionado a observancia de suas especificaooes, e quando

eouher. cabendo a veriﬁcaoao ao representante designado pela contratante.
Paraigrafo Primeiro: Os itens deverao ser fornccidos nas especiﬁcaooes conformc 0 ANEXO l do edital e conforme
a Proposta de Preoos da empresa vencedora.
CL/XUSULA DECIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
O Fornecedor tera o seu Registro de Pregos cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico,
assegurado o contraditorio e ampla defesa:
A pedido, quandoz

- eomprovar a impossibilidade de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de casos Fortuitos ou de forga maior;
- o seu preoo registrado se tornar, comprovadamente, inexeqtiivel em funeao da elevaeﬁo dos preeos de mercado dos
insumos que compoem o custo do produto.
Por iniciativa da Adininistraeao, quando:

~

nao aceitar reduzir o preoo registrado. na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
perder qualquer condiqao de habilitaeao on qualiﬁcaoao técnica exigida no processo lieitatorio;
por razoes de interesse poblico. devidamente, motivadas ejustiﬁcadas:
nao cumprir as obrigaeoes decorrentes da Ata de Registro de Preoos;

- nao comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ala de Registro de Preoos;
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- caracterizada qualquer hipotese de inexecueao total ou parcial das condieoes estabelecidas na Ata de Registro de
Prceos ou nos pedidos dela decorrentes.
Automaticamente:

- pol‘ decurso de prazo de vigéncia da Ata;
- quando nao restarem fornecedores registrados;
Lm qualquer das hipotescs acima. concluido o processo, a contratante fara o devido apostilamento na Ata de Registro
tle Preeos e informara aos fornecedores rernanescentes, caso haja nova ordem de registro.

cu/ilusu LA DECIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZACKO PARA AQUISICKO E EMISSZIO nos
(TONTRATOS DE AQUISICQO E/OU ORDENS DE FORNECIMENTO
As aquisieoes do objeto da presente Ala de Registro de Precos serao autorizadas. caso a caso, pela contratante.
Paragrafo Unico: A emissao dos contratos de aquisieﬁo e/ou das ordens de fornecimentos. sua retiﬁcacao ou
cancelamento. total on parcial. sera igualmente autorizada pelo orgao requisitante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - nos ACRESCIMOS 1: SUPRESSOES
'.J licitantc registrado na Ata de Registro de Precos estara obrigado a fomecer, quando solicitados, quantitativos
superiores aqueles registrados. em funeao do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo
com 0 § l° do art. 65, da Lei n° 8.666f93.
Paragrafo Primeiro: Na hipotese prevista no item anterior, a contratacao se dara pela ordem de registro e na razao
dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Paragrafo Segundo: A supressao dos produtos registradas nesta Ata podera ser total on parcial, a critério da
Administraeao consiclerando-se o disposto no paragrafo 4° do artigo 15 da Lei n° 8.666/93.

CLIXUSULA DECIMA TERCEIRA - nos PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTIDADADE on muss
DF. FORNECIMENTO
(_)s pi-egos ofertados pela empresa classiﬁcada em primeiro lugar, signataria da presente Ata de Registro de Precos,
eonstain do Encarte (homologados), que se constitui na presente Ata de Registro de Precos.
Paragrafo Unico: Os preeos, expresses em Real (R$), serﬁo ﬁxos e irreajustaveis pelo periodo de I2 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Precos, hipotese na qual podera ser utilizado o indice
IGP-M da Fundacao Getulio Vargas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - nas OBRIGACOES no FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigaooes constantes no edital e contrato, sem prejuizo das
decorrentes das normas_ dos anexos e da natureza da atividade.
C LAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Sao obrigaeoes do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Comrato:
Paragrafo Primeiroz Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Faturats) da comratada. apos a efetiva
entrega dos produtos e emissao do Termo de Recebimento Deﬁnitivo;
Paragrafo Segundo: Acompanhar e ﬁscalizar a execucao do Contrato por intermédio do ﬁscal especialmente
clesignado. de acordo COIII a Lei 8.666/93 e posteriores alteraeoes.

(‘LAUSU LA DECIMA SEXTA - DA DESPESA
As despesas decorrentes da contrataeao do objeto da presente Ata do Registro de Preeos correréio a cargo do(s) Orgao
ts) Gerenciador. Orgaos participantes ou Entidade(s) Usuario(as) da Ata. eujos Programas do Trabalho e Elementos
dc Despesas constarao nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as
condicoes estabelecidas no edital e ao que dispoe 0 artigo 62, da Lei n.° 8.666/93 e alteraeoes.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
lntegram esta Ata o Edital do Pregao Eletronico para Registro de Preeos n° 2409.0]/21-SRP e a proposta da(s)
empresa(s) vencedora(s).
Paragrafo Primeiro: Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro. com obsewancia das clisposieoes c-onstanles
das Leis n°s 8.666/93, 10.520/2002, Decretos n° l0.024fl9, n° 7.892/2013 e Lei Cornplementar N” 123/06 e demais
normas aplicaveis.

Paragrafo Segundo: A publicaeao resumida desta Ata de Registro de Preeo na imprensa oﬁcial, condicao
indispensavel para sua eﬁcacia, sera providenciada pelo Orgao Gerenciaclor.
Paragrafo Tereeiro: As questoes dccorrentes da utilizacao da presente Ata, que nao possam ser dirimidas
adminislrativamente. serao processadas e julgadas no foro da cidade de MILH/1, com exclusao de qualquer outro.
I--I. por estarem assim. justas e contratadas, ﬁrmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na
prcscnga das testemunhas que também 0 subscrevem.
MILHA - CE, em

de

_ de

Representante legal do orgao gerenciador
Representante legal do fornecedor
TESTEMUNHAS:

I.
C PF n°

f

2.
CPF n°
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 10090001/21

O Municipio de MIL}-IA. através da
, neste ato denominado CONTRATANTE. inscrita no CNPJ sob
n°
, com sede a
, representada neste ato pelo Sr.
, portador do
C PF n°
_ e de outro lado a empresa
, pessoa juridica de direito privado, com sede
na
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
neste ato representado por
. inscrito no CPF/MF sob o n.°
._ de ora em diante denominada CONTRATADA.
tendo em vista a hoinologaeao do resultado da PREGAO n.° 2409.01/2|-SRP, tem justo e acordado 0 seguinte:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL
~
l.l - Este contrato foi precedido de licitagsao na moclalidade PREGAO n° 24()9.0l/2]-SRP, observados os
dispositivos da Lei n° 8.666, de 2] 06.1993 e suas alteraeoes.

CLAUSULA SEG UNDA - DO OBJETO
.'l.| - O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE
MANUTENQAO 'CORRETI\/A. AMPLIACAO E
EFICIENCIA ENERGETICA DO SISTEMA DE
ILUMINACAO PUBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE MILHA/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE
MATERIAIS. MAO DE OBRA, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI E ENCARGOS SOCIAIS,
NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS. .

CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
m
3.1 - Os servieos ora contratados compreendem as especiﬁcacoes. descritas nos Anexos do edital da PREGAO
n“ 2409.0 I /2 I -SRP. panes integrantes deste Contrato.
CLAUSU LA QUARTA - DO VALOR E D0 REAJUSTAMENTO
4.] ~ O valor total deste Contrato é de RS ............. .. (....................................................), discriminado de acordo
com o oreamento integrante da proposta de preeos 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, tributérias. previdenciarias e
trabalhistas. transporte, alimentaeao, ferramentas, equipamentos, EPl's, instalaeoes, seguros e demais encargos
necessarios a perfeita execueao do objeto do presente Contrato.

4.2.1 - Os preeos contratuais sao ﬁrmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentacao da proposta. Caso 0 prazo exceda a l2 (doze) meses os precos contratuais poderao ser
reajustados. tomando~se por base a data da apresentacao da proposta. pela variaeao de indices setoriais
nacionais, calculados pela Fundaciio Getulio Vargas, com base no INCC - lndice Nacional da Construeﬁo Civil

on outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.
-1.3 - Os reajustamentos acompanharao o desempenho no indice setorial. Quando o indice obtiver um
desempenho crescente sera passive] de acréscimo, quando obtiver urn desempenho decrescente, sera passive]
do decréscimo.
4.4 - A CONTRATADA devera protocolar a solicitaeao de reajuste apos aniversario da proposta, no prazo
limite maximo de 30 (trinta) dias posterior a divulgaeao do indice de reajustamento.
4.5 - A concessao de rcajustamento estara condicionada a solicitaeao formal do contratado, restando sem
direito a atualizacio pelo novo indice no periodo descoberto pcla solicitagéio.
4.6 - Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem 0 periodo mencionado e caso o

adimplemento da obrigaeao das parcelas a realizar nao estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
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conlbrme cronograma fisico-ﬁnanceiro aprovado pela ﬁscalizacao da CONTRATANTE.

CLAUSU LA QUINTA - D0 AMPARO LEGAL
5.1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realizaeao da PREGAO n° 2409.0l1'21-SRP.

5.2 - Os servicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no proeesso
licitatorio n° 2409.01/21-SRP, tomando como base 0 disposto no artigo 45. parégrafo 1°, inciso I, da Lei n°
8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO E DOS SERVICOS
6.1 - O prazo para inicio dos servieos sera de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servico
expedida pela CONTRATANTE e o de conclusao, sera de acordo com o proposto pela CONTRATADA, se
inferior ao maximo deﬁnido no cronograma ﬁsico-ﬁnanceiro apresentado pelo Mnnicipio
6.2 - A execueao deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regu1ar~se-ao pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito pitblico. aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposieoes de direito privado, na forma do artigo 54. da Lei n° 8.666/93 combinado com o
inciso Xll, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
6.3 - O contratado. na execucao do contrato, sem prejuizos das responsabilidades contratuais e legals. podera

subcontratar partes do objeto dessa avenca contratual, até limite admitido, em cada caso. pela Administraeao.
6.4 - O prazo de execueao sera conforme cronograma fisico-ﬁnanceiro.
6.5 - A eontratada devera prestar os servieos conforme o orqzamentofcronograma fisico-ﬁnanceiro e memorial
descritivo. memorial especiﬁcaeoes técnicas.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCM 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 0 primeiro e incluir 0 tiltimo, podendo prorrogar
conforme a Lei Federal 8.666/93.

C LAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE
8.1 - Cabera 21 CONTRATANTE:

8.1.1 ~ permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestaeao dos
servieos;
8.1.2 - prestar as informagoes e os esclarecimemos que venham a ser solicitados pelo preposto ou

responsavel técnico da CONTRATADA;
8.1.3 - acompanhar e ﬁscalizar o andamento dos sewicos, por intermédio de servidor competente
e/ou da Coinissao para tanto Formalmente designada;
8.1.4 - autorizar quaisquer servicos pertinentes ao objeto deste contrato, clecorrentes dc imprevistos
durante a sua execueao, mediante oreamento detalhado e previamente submetido e aprovaclo pelo Municipio de
MILHA. desde que comprovada a necessidade delesg
8.1.5 - rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientaeoes

passadas pela CONTRATANTE ou com as especificaeoes eonstantes dos Anexos do Edital da PREGAO n°
2409.01/21-SRP:
8.1.6 - solicitar que seja refeito 0 servieo recusado. dc acordo com as especiﬁcacoes constantes dos
Anexos do Edital da PREGAO n° 2409.01/21-SRP;
8.1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e ﬁscalizar 0 servico, por intermédio de servidor
da CONTRATANTE, especialmente designado para esse ﬁm.
C LAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
_
9.1 - Cabera £1 CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da PREGAO n°
Rll.-A PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N" -I06 CENTRO MILHA
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2409.01/21-SRP:
9.1.1 - ser responsavel. em relacao aos sens empregados. por todas as despesas decorrentes da
execucao dos servieos objeto deste contrato. tais como:

a) salarios;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuicoes;

d) indenizacoes;
e) vales-refeicao;

t‘) 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 0 orgao;
9.1.3 - manter. ainda, os seus empregados identiticados. quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as l'lO1T1'1ﬂS disciplinares da
CONTRATANTE;
9.1.4 - responder pelos danos causados diretamente a Administracao da CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucao da reforma e adequaeao, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a ﬁscalizacao ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
9.1.5 - responder, também. por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da

CON'1“RA'l‘AN'1'E, quando esses tenham sido ocasionados por sens empregados durante a execucao dos
scrvicos;

9.1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na execucao dos servieos ou no recinto da CONTRATANTE;

9.1.7 - assumir intcira e total responsabilidadc pela execucao do projcto. pcla resisténcia.
estanqueidade e estabilidade cle todas as estruturas da obra a executar;
9.1.8 - verificar e colnparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servicos:

a) no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem. ainda, transgressoes as NOTITIHS
Técnicas, regulamentos on posturas. cabera a CONTRATADA formular imediata comunicacao escrita a
CON'1‘RATAN'l‘1:', de 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
servig:os efetuados em que se veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao on dos
materials utilizados. no prazo maximo de 5 (cinco) dias on no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao;
9.1.10 - providenciar, por conta propria. toda a sinalizacao necessaria a execucao dos sen/ieos, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

9.1.1 1 - fornecer instalacoes 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 necesséuios 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 seu ﬁnal;
9.1.14 ~ permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente indicados, acesso
as suas instalacocs e a todos os locais onde estiverem scndo cstocados materiais rclacionados com o objeto;
9.1.16 - comunicar a CONTRATANTE, por escrito. qualquer anonnalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
9.1.17 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeieao de equipamentos. materials e

servieos pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;
9.1.18 - responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacao dos servicos contratados, bem
como por ensaios. testes ou provas necessarios, inclusive o mal executados;
9.1.19 - providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
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apresentados. junto a instituiooes ou fundaooes capacitadas para este ﬁm, quando do uso de similar ao descrito
nas Especiﬂcaooes Técnicas constantes do Edital da PREG/310 11° 2409.01/21-SRP, sempre que a ﬁscalizaoﬁo
da CONTRATANTE julgar nccessério;
9.1.20 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servioos a serem realizados.
apresentando-a £1 Unidade de ﬁscalizagﬁo da CONTRATANTE. quando solicitado;
9.1.21 - responsabilizar-se pela perfeita execuqﬁo e completo acabamento dos sen-‘loos contratados,

ohrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necesséria para assegurar andamemo conveniente
dos trabalhosz

9. I .22 - submeter £1 aprovagﬁo da Comissﬁo ﬁscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s} da respectiva capacidade técnica do responséwel técnico que. porventura, venha a
substituir 0 originalmente indicado;
9.1.23 - manter. durante toda a execugziio dos servioos de refonna e adequaoéo. em compatibilidade

com as obrigagoes assumidas. todas as condioocs dc habilitagﬁo e qualiﬁcagﬁo exigidas na PREGIXO n°
2409.01/21-SRP.
9.2 - Caberé. ainda, 21 CONTRATADA, como pane cle suas obrigaooes:
9.2.] - efetuar 0 registro deste Contrato no Conselho Regional dc Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA:
9.2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados és vias ou logradouros pliblicos;

9.2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e
9.2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranqa do Trabalho.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES socms, COMERCIAIS E FISCAIS
10.1 - /\ CONTRATADA caberé, ainda:
10.1.1 - assumir a rcsponsabilidadc por todos os oncargos previdenciérios e obrigaooes sociais
prcvistos na Icgislaoiio social c: trabalhista em vigor, obrigando-se a saldé-los na época propria, vez que os seus

emprcgaclos nﬁo manterﬁo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
10.1.2 - assumir. também. a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagzoes estabelecidas na
legislagﬁo especiﬁca dc acidentes do trabalho, quando. em ocorréncia da cspécie, forem vitimas os seus
empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos ou em conexﬁo com eles, ainda que
acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;
10.1.3 - assumir todos os encargos dc possivel demanda trabalhista. civil ou penal, relacionados £1
execuqﬁo dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengﬁo, conexﬁo ou continéncia: e
10.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da
execuqiio deste Contrato.

10.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condiqzﬁo anterior,
nﬁo transfere a responsabilidade por seu pagamento é Administraoﬁo da CONTRATANTE, nem poderé onerar
o objeto deste Contrato. razio pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vincuio de
solidariedade. ativa ou passiva. com a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACDES GERAIS
I 1 - Deveré a CONTRATADA observar, também, 0 seguinte:
1 1.1.1 - é expressamente proibida a contratacgﬁo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
C ONTRATANTE durante a vigéncia deste contrato;
11.1.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculagzéio de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prévia autorizagﬁo da Administragzﬁo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA Ex1.:cU<;Ao nos
SERVICOS
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12.1 - Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA. a devida Anotagﬁo de Responsabilidade
Técnica-ART relativa aos servigos objeto da presente licitaoao. de acordo com a legislaoao vigente.
12.2 - O responsavel técnico pelos servioos a serem desenvolvidos deveré ter vlnculo formal com a
CONTRATADA e devcra ser o indicado na fase do habilitaoao do certame licitatorio da PREGAO n°
2409.01/21-SRP.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - no ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
13.1 - Durante o periodo do vigéncia deste Contrato, a execugzao dos servioos serao acompanhados e
ﬁscalizados por servidor competente designado e/ou Comissao da CONTRATANTE, para tanto instituida,
permitida a contrataoao de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informaooes pertinentes a essa atribuigao,
devendo:

13.1.1 - promover as avaliaooes das etapas executadas. observando o disposto no Cronograma FisicoFinanceiro: e
13.1.2 - atestar os documentos referentes a oonclusao de cada etapa. nos termos deste Contrato, para
efeilo do pagamento.
13.2 - Além do acompanhamenlo e da fiscalizaoao dos servioos, o Titular da CONTRATANTE ou outro

servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho quo 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 a aprovagﬁo da CONTRATANTE, durante
o periodo de vigéncia deste Contrato, para representa-la sempre que for necessario.
13.4 ~ O representante da CONTRATANTE anotaré. em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com

a execuoao dos servioos mencionaclos, determinando 0 que for necesséu-io :2: regularizaoao das faltas ou defeitos
observados.

13.5 - As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE
dcverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adooao das medidas convenientcs.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - no RECEBIMENTO no OBJETO
1~1.I - Depois do concluido. o objeto deste contrato sera recebido provisoriamenle pela CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado. assinado pelas partes. no prazo do até 10 (dez) dias ﬁteis contados do
recebimento da comunicaoao escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE.
14.2 - O recebimento deﬁnitive do objeto deste contrato sera efotuado por servidor competente designado eiou
Comissao designada pela autoridade competente, mecliame termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos 0
decurso do prazo maximo de 30 (trinta) dias ﬁteis, necessério £1 observaqiio, ou a vistoria que comprove a
adequaoao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 11° 8.666/93.
14.3 - Os servigos somente serao considerados concluidos e em condiooes de serem recebidos, depois de
cumpridas todas as obrigaooes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pela
C ONTRATANTE.

14.4 - Prazo do garantia dos servigos sera dc 05 (cinco) anos. a contar da data do sua entrega deﬁnitiva, nos
termos do disposto no art. 618 do Codigo Civil.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ATESTAQKO DOS SERVICOS
15.1 - A atestaoﬁo das notas fiscais/faturas referente as etapas dos servigos executados objeto deste Contrato
cabera a CONTRATANTE ou a servidor designado para essa fim.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DESPESA
16.1 - A despesa com a execuoao dos servioos objeto deste Contrato, mediante a emissﬁo de notas de empenho,
csta a cargo da dotaoao oroamcntaria orgﬁo 13-Sec dc Obras, Infraestrutura e Urbanismo unidade(s) 01-Sec do
Obras, Infraestrutura e Urbanismo.
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16.1.1 - A despesa para os anos subseqﬁcntes, quando for 0 caso, seré alocada a dotacao orcamentaria
prevista para atendimento dessa ﬁnalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orcamentaria do
Municipio.

CLQUSULA DECIMA SETIMA - no PAGAMENTO
17.1

-

Obedecido o

Cronograma

Fisico-Financeiro apresentado.

a

CONTRATADA

solicitara a

CON'l‘RA'1‘ANTE a mediciio dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servicos pela ﬁscalizacao, a

CONTRATADA apresentara nota ﬁscal/fatura de serviqos para liquidacao e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque nominal ao credor no
prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacao dos documentos na CON TRATANTE.

17.1.1 - Somente seriio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela ﬁscalizacao;
17.1.2 - as medicoes serao efetuadas pela fiscalizacao, em conformidade ao Cronograrna FisicoFinanceiro. quando serao feitas as medicoes por sen/idor competente designado e/ou pela Comissao
ﬁscalizadora da CONTRATANTE. considerando-se os servicos efetivamente executados e por ela aprovados,
tomando por base as especiﬁcacoes e os desenhos do projeto;
17.1.2.2 - serao emitidos os Boletins de Medicao dos Servioos, em duas vias, que deverao ser
assinadas com o De acordo do Responsavel Téonico, o qual ﬁcara com uma das vias;

17.2 - A critério da ﬁscalizacﬁo e no exclusivo interesse da CON'I‘RATANTE, as medicoes poderao ser feitas
considerando-se os materials e equipamentos fomecidos e depositados no canteiro da obra. Nesta caso. o valor
a ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos mate-riais e equipamentos constante das
composiooes de custos unitarios apresentadas pela CONTRATADA:
17.2.1 ~ entende-se por custo o valor estimado apresentado pela CONTRATADA na

PREG/310 n° 2409.01/21-SRP. menos 0 BD1 contratual; e
17.2.2 - o BDI rclativo aos materiais e equipamentos. hem, ainda. a parcela dos servicos
relativos a mao-de-obra e respectivo BD1, serao pagos apos a efetiva e completa aplicacao dos materiais e
instalacao dos equipamentos.
17.3 - as notas ﬁscais/faturas deverao ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a CONTRATANTE. para
ﬁns de liquidacao e pagamento. até o dia 22 de cada més. de forma a garantir o recolhimento das importancias
retidas relativas £1 contribuicao previdenciaria no prazo estabelecido na alinea "b". inciso 1. artigo 30, da Lei n°
8.212/91.

17.3.1 - No caso de as notas fiscaisifaturas serem emitidas e entregues a CONTRATANTE
em data posterior a indicada no item anterior sera imputado a CONTRATADA o pagamento dos eventuais
encargos moratorios decorrentes.
17.4 - O pagamento mensal dos servicos somente podera ser efetuado apos a apresentacao da nota ﬁscal/fatura
atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n“ 8.666/93, e veriﬁcacao da regularidade
da CONTRATADA junto a Seguridade Social - CND. ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - C-RF e ao
Tribunal Superior do Trabalho - CNDT.
17.5 - O pagamento da primeira fatura/nota ﬁscal somente podera ocorrer. so acompanhada dos comprovantes
dos seguintes documentos:
17.5.1 - Registro no CREA;
17.5.2 - Matricula no lNSS; e

17.5.3 - Relacao dos Empregados - RE.
17.6 ~ A CON'1'RA'1‘ANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacfio, os servicos
executados, os equipamentos ou os materials fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de
funcionamento ou de acordo com as especiﬁcacoes apresentadas e aceitas.
17.7 - A CONTRATANTE podera deduzir da impoxténcia a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizacoes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
17.8 - Nenhum pagamento sofa efotuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer
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obrigaeao ﬁnanceira e previdenciaria. sem que isso gere direito a alteraeao de precos, compensacao financeira
on aplicacao de penalidade a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA ormva - DA ALTERAC110 no CONTRATO
18.1 - O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administracao da CONTRATANTE. com a apresentacﬁo das devidas justiﬁcativas.
adeqnadas a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

19.1 - No interesse cla Administracao da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato podera ser
aumentado on suprimido até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento). conforme disposto no artigo 65.
paragrafos 1° e 2°. da Lei n“ 8.666.193.

19.1.1 - A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar nas mesmas condicoes licitadas os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto. calculado sobre o valor contratado; e
19.1.2 - nenhum acréscimo podera exceder o limite estabelecido nesta elausula: e
19.1.3 - nenhuma supressao podera exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato. salvo as
supressoes resultantes do acordo celebrado entre as partes.

19.2 - Em caso de supressao dos servieos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto no
local dos trabalhos. estes deverao ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacao por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao. desde que regularmente comprovados.
CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES
20.1 - O atraso injustiﬁcado na execuoao dos servicos ou o descumprimento das obrigaeoes estabelecidas neste
C ontrato sujeitara a CONTRATADA a multa do 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia e por ocorréncia
sobre o valor total deste Contrato. ate o maximo do 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze)
dias. uma vez comunicada oﬁcialmente.
20.2 - Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato. a CONTRATANTE podera. garantida a prévia
defesa. aplicar a CONTRATADA as seguintes sanooesz
20.2.1 - adverténcia:
20.2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecucao deste
Contrato. recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oﬁcial;

20.2.3 - suspensﬁo temporaria de participar em Iicitacao e impedimento de contratar com a
Administracao da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
20.2.4 - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracﬁo Pflblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniet-70 ou até que seja promovida a reabilitaoao perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracio pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancéio aplicada corn base no subitem

anterior.
20.3 - Pelos motivos que se seguem. principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas
no item anterior:
20.3.1 - pelo atraso na execuoao da obra, em relacao ao prazo proposto e aceito;
20.3.2 - pelo nao cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;
20.3.3 - pela reeusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execucao da obra, que
vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicao nao ocorrer no prazo maxirno de S (cinco) dias, ou no prazo
para tanto cstabelecido pela ﬁscalizacao, contado da data da rejeicao; e
20.3.4 - pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida n50
se efetivar no prazo maximo dc 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizacao, contado da
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data de rejeicao.
20.3.5 - pelo descumprimento de alguma das C lausulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em
sua proposta.
20.4 - Além das penalidades citadas. a CONTRATADA ﬁcaré sujeita, aincla. ao cancelamento de sua inscricao
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber. as demais penalidades referidas no
Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
20.5 - Comprovado 0 impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justiﬁcados e aeeitos pela
Administracao da CONTRATANTE. em relaeao a urn dos eventos arrolados no item 20.3 desta Clausula, a
C ONTRATADA ﬁcara isenta das penalidades mencionadas.
20.6 - As sanodes de adverténcia, suspensiio temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar
com a Administracao da CONTRATANTE, e declaraoao de inidoneidade para licitar on contratar com a

Administracao Pitblica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa. descontando-a
dos pagamentos a screm efetuados.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

21.1 - A inexecuoao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, eonforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 - Os casos de rescisao contratual deverao ser forrnalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
21.2 - A rescisao deste Contrato podera ser:
21.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administracao da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada. notificando-se a CONTRATADA com

a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;
21.2.2 - amigavel. por acordo entrc as partes. reduzida a termo no processo da licitacao, desde que
haja conveniéncia para a Administraeao da CONTRATANTE; e
21.2.3 -judicial. nos termos da legislaoﬁo vigente sobre a matéria.
21.3 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS
22.1 - As dilvidas e/ou omissoes, porventura existentes nas Especiﬁcacoes constantes do Edital da PREGAO n°
2409.01/21-SRP. serao resolvidas pela CONTRATANTE.
22.2 - Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualiﬁcada, devendo a CONTRATADA
estar ciente das nonnas técnicas da ABNT, correspondentes a cada servicos constantes das Especificacoes.
22.3 - A CONTRATADA ﬁcara obrigada a executar ﬁelmente os servicos programados nas especiﬁcacoes,
nao so admitindo inodiﬁcacoes sem a prévia consulta e concordancia da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
23.1 - Este Contrato ﬁca vinculado aos termos da PREGAO n.° 2409.01/21-SRP. cuja realizacao decorre da
autorizacao da CONTRATANTE. constante do processo licitatorio n.° 2409.01/21-SRP, e aos termos das
propostas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - no FORO
24.1 - As questoes decorrentes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serﬁo processadas na Comarca do Municipio de MILHA, com exclusao de qualquer
outro. por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, lnciso 1. alinea "d" da Constitnicﬁo
Federal.
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24.2 - E. para ﬁmieza 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
partes. CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo:

MILHA - CE, em

CONTRATANTE
Tl:'S'l'1tlMUNHAS:
1.
C PF:

de _

de

CONTRA“I'ADA(O)

2.
CPF:
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