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ANEXO I

EspEciFicAeAO DOs sEF`vieos

%';eA°jABE3'EST5gc3Eo:R:,8%ScT;;gMBEN8Rc;RE8°p,Pp3REL°MTAEQUY'££gDTPp8
RETROESCAVADEIRA DESTINADA A RECuPERA9AO DE ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICIPIO DE QUIXERE

LOTE
1

SEC MIN DE DESENV URB M AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA
UNID
ESPECIFICACAO

L3£EAc%SODEcoVMEpC#T°A§oAF%°oR'TPAAD`A8.c°8°NF`RTARIT°ASDhFSpecjfic_a±_a:LOcAeAODEvEicuLOTipoCACAMBA12METROscuBicos.-i:sbeci.fica95O:EXEcucAOCOMPLETAPORCONTADA

DIA

150

DIA

150

HORA

300

2
CONTRATADA.
LOCACAO DE MAQUINA TIP0 RETROESCAVADEIRA CONCHA DE0,8wi-Especificag5o:EXECUCAOCOMPLETAPORPARTEDA

3

QUANT

CONTRATADA.
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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,

NIO AMB. E JNIRA ESTRTURA

QURERE - ADM "QUERO MAIS QUIXERE"

ANEXO 11

MODELO DE PROPOSTA DE PRE¢OS

(Carta de Apresentacao)

Local de Data
A
Prefeitura Municipal de Quixefe/CE

Comissao Pemanente de Licitagao - CPL

Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senriorias nossa proposta de pre9os, conforme planilha em anexo,

;RfeE%n6es:?poPRMEEGNAo°R;R:§5N£JARLL8°TE28vJ,:.£|€8ti'LCou!°A€A'.8t°DEevEFCGJ::%°TiB5
CACAMBA E CARRO PIPA E MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADA A
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, conforme

especificag6es constantes do anexo I, parte integrante deste processo.
SEC. MIN. DE DESENV. URB. M. AMBIE NTE E IN ERA

ESTRUTURA
I ITEM

1

2

ESPECIFICACAO

12 METROS CUBICOS -

DIA

150

DIA

150

VR. UNIT

VR. TOTAL

Especi.ficag8o..EXECU9AOCOMPLETAPOF¢CONTA.-i;A

CONTRATADA.LOCACAO DE

3

I UNID I QUANT

LOCACAO DE VEICULO CARRO PIPA
18.000 LITROS -Eapeci.#cag5o.. EXECUCAO
COMPLETA
POR
CONTA
-DA
CONTRATADA.LOCACAODE VEjcuLO TIPO CACAMBA

MAQUINA

TIPO

RETROESCAVADEIRA CONCHA DE 0,8 M®
- Especificagao: EXECUCAO COMPLETA HORA

300

POR PARTE DA CONTRATADA.VALORGLOBALDAPROPOSTA

Nesfa oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno
conhecimento dos servicos objeto desta licitacao; que nao possuimos nenhum fato impeditivo
para participacao deste cerfame e que nos submetemos a todas as clausulas e condig6es
previstas neste edital.

nefel(urn Munlclpa] -Rua Padre Zacarl8s 332, Centre -CEP 62,92quoo -Fbne qu) 344}ld02
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QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE"

Declaramos de que assume inteira responsabilidade pela execugao dos servigos, objeto
deste Eclital, e que sefao executados conforme exigencia editalicia e contratual, e que
sefao iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Servieo.

PROPONENTE:
ENDERECO:
CNPJ/CPF No:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do Representante Legal
CPF no

Prefeitura Municipal -Rue Padre Zacaiias 332, Centre - CEP 62.920000 - Fone (80 3443-140
CNPJ 07.807.191/000147- CGF 06.920.172-2
i. , i, -. i ,I.1,#

GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,

hmo AMP E INFRA ESTRTURA

QUIXERE - ADM "QUERO MAIS QUIXERE"

ANEX0111

MODELO DE DECLARACAO
ANEXO 111 -MODELO DE DECLARACAO (MODELO N° 01)

(Juntar aos documentos roqueridos para habilitacao)
DECLARAeAO
(NONE E QUALIFICACAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIIl, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Local e data
Nome do representante Legal
CPF NO

ANEXO Ill -MODELO DE DECLARACAO (MODELO N° 02)

Modelo no 02 (Juntar com os documentos apresentados pare credenciamento)

DECLARACAO
(NOME E QUALIFICAC^O DO(A) PROPONENTE), DECLARA, pare os devidos fins e sob as
penas da Lei, que atende a todas as exigencias requeridas para habimacao no Pregao Presencial n°

i?:i-RID/3°|9'L8&c°AbbetBE6vaEi55:bssTT?poDEAP9RAEMC8°A:E"::R#jNp?pRAPER#%uF#sL#5
RETROESCAVADEIRA DESTINADA A RECUPERACA0 DE ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICIplo DE QUIXERE, conforme especificao0es constantes clo anexo I deste edital e que se
submete, de pleno acordo. a todos os termos e condigives previstas no instrumento convocat6rio.
Local e data

Nome do representante Legal
CPF Na
ANEXO 111 - IVIODELO DE DECIARACAO (MODELO N° 03)

(JUNTAR AOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO)

DECLARACAO
(NOME E QUALIFICAeAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas
da Lei, que esta inscrita na Receita Federal, na condicao de (citar se: Micro Empresa-ME ou
Empresa de Pequeno Porte-EPP).
Local e data

Nome do representante Legal
CPF NO

Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacariag 332, Centro - CEP 62.920uno - Fone (88) 3443-1402
CNPJ 07. 807.191/000147- CGF 06.920.172-2
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ANEXO IV

MODELO DE pROcuRAeAO

PROCuRACAO

OUTORGANTE: Nome e qualificagao.

OUTORGADO: Nome e qualificaeao.

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a Prefeitura
Municipal de Quixete, no processo de Pregao Presencial n° 2811.01#019, podendo o

mesmo, assinar propostas, alas, entregar no pregao os envelopes de habilitagao e
proposta de prepes, assinar toda a dooumentagao necessaria, como tambem formular
ofertas e lances verbais de preaps e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
em name da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessario ao fiel oumprimento
deste mandato.

Local e data

Nome do representante Legal
CPF NO

OBS: Reconhecer firma do OUTORGANTE em Cart6rio.

Pr€feitura Municipal - Rua Pndre Zacarias 332, Centre - CEP 62.920uno - Fone (8fty 3443-1402
CNPJ 07. 807.191/000147- CGF 06.920.172-2
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ANEXO V
MiNUTA DA ATA DE REGisTRO DE pREeos REF AO pp NO 281 1 .Oif2Oi9

ATA
A

DE

REGISTRO
DE
PRECOS
N°
/201_ QUE ENTRE SI CELEBRAM

PREFEITURA

ATRAVES

MUNICIPAL

DA

DE

QUIXERE,

SECRETA RIA

DE

DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE

E

INFRAESTRUTURA,

E
PARA

A
EMPRESA
REGISTRO DE

PRECOS TIPO MENOR PREC0 POR LOTE
VISANDO A LOCA¢A0 DE VEICULOS TIP0
CACAMBA E CARRO PIPA E MAQUINAS TIPO
RETRO ESCAVA DE I RA
DESTI NADA
A
RECUPERA¢AO DE ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICIPIO DE QulxERE, MEDIANTE PREGAO
PRESENCIAL NA FORMA DE REGISTRO DE

PRECOS.

Pela presente Ata, de urn lado a Prefejtura Municipal de Quixefe, atraves da SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, doravante

denominada simplesmente "CONTRATANTE" com sede a Rua Padre Zacarias, 332, Bairro
Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.807.191/0001-47, representada pelo(a)
Ordenador(a) de Despesas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO
AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, Sr(a).JOSE JARDEL SILVEIRA LIMA, e de outro lado
a empresa
doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
- Bairro, inscrita no CNPJ sob a no
com sede a F`ua/Av.
, no
neste ato representada pelo(a) Sr(a).
jnscrito
no CPF/MF sob o no
resolvem de comum acordo celebrar a presente Ata
pare Registro de Preeos, resultante do Pregao Presencial n° 2811.'01/2019 de
confomidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei n°
8.666, de 21 de junho cle 1993 e suas alterac6es posteriores, e demais legislacao
pertinente, nos termos das seguintes clausulas e condjg6es que ambos aceitam, ratificam
e outorgam:

CLAuSuLA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIC6ES DE PRESTACAO DE
SERVICO

:.EG|sPTrasoen5eEApt3E%mos°f,:ge;°E°N8:g;SirEcd6E8Rap:6t+PE°vT:ZRrDP6eAapL8°:A°cta'opiE
VEICULOS TIPO CACAMBA E CARRO PIPA E MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA
DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS D0 MUNICIPIO DE

QUIXERE, tudo coma consta no Anexo I - Especificagao dos Produtos e na Proposta da
CONTRATADA, que sao partes integrantes e indissociaveis deste lnstrumento.

CLAUSuLA SEGUNDA -DOS PRECOS REGISTRADOS
2.1 Ficam registrados, os pregos abaixo discriminados, conforme especificag6es e
condig6es e pregos apresentados pelas empresas descn.tas a seguir:

PrefeifuraMunjcip8l-RuaPadr€Z8coria!3J2,Gen.ro-CEP62.92Or)00-fune(ce)3W3-14ee
CNI'J07.807.191/000147-CGF06.920.172-2
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT0 URBANO,
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CLAUSULA TERCEIRA -PRESTADORAS DE SERVICOS REGISTRADAS
ITEM

EMPRESA

ESPECIFICACAO

UNID

QUANT

RS UN,T.

RS TOTAL

3.1 Comprometem-se com a execugao do objeto pelos valores constantes da clausula
anterior, na ordem de classificagao, segundo identificagao dos itens e quantitativos, as
seguintes empresas:
doravante
denominada
a)
Empresa
A
- Bairro,
no
simplesmente CONTRATADA, com sede a Rua/Av.
representada pelo(a) Sr(a)
inscrita no CNpj sob o no
inscrito no CPF sob o no
doravante
denominada
b)
Empresa
a
- Bairro,
no
simplesmente CONTRATADA, com sede a Rua/Av.
representada pelo(a) Sr(a)
inscrita no CNPJ sob o no
inscrito no CPF sob o no
doravante
denominada
c)
Empresa
C
- Bairro,
no
simplesmente CONTRATADA, com sede a Rua/Av.
representada pelo(a) Sr(a).
inscrita no CNPJ sob o no
inscrito no CPF sob o no
CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1 A presente Ata de Registro de Pregos tefa a validade de 1 (urn) ano, renovavel uma
unica vez pelo mesmo periodo, a contar da data de sua publicagao no Diario Oficial do
Municipio (Diario oficial dos municfpios -APRECE). Durante o prazo de validade desta Ata
de Registro de Preap, a Prefeitura Municipal de Quixefe - Estado do Ceafa nao sera
obrigada a firmar as contratag5es que dela poderao advir, facultando-se a realizagao de
Licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo assegurado a beneficiaria do
registro preferencia de prestagao de servi9o em igualdade de condig6es.
4.2 0correndo quaisquer das hip6teses previstas no art.78 da Lei 8.666/93, com as suas
alterag6es posteriores, a presente Ata de Registro de Pregos sera cancelada, garantidos a
detentora o contradit6rio e a ampla defesa.
CLAUSULA QUINTA -DA REVISAO DOS PRECOS
5.10s percentuais regi§trados poderao ser revistos na ocorfencia dos seguintes casos:
a) Fato do principe;
b) Fonga maior;

c) Caso fortuito;
d) Fato imprevisivel, ou previsivel, mas de consequencias incaloulaveis;
e) Tabelamento oficial;

5.2 Em qualquer caso, a revisao aplicada nao podera ultrapassar o prego praticado no
mercado.
CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6.1 Considerando o prazo de validade da presente Ata, e em atendimento ao pafagrafo
primeiro do artigo 28, da Lei Federal n° 9.069/95 e legislaeao pertinente, e vedado
qualquer reajuste de preqDs registrado.
6.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteraeao das condi96es para a concessao de
reajuste em face da superveniencia de normas federais aplicaveis a esp6cie.
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Ceutro -CEP 62.920un -Fone (88) 3443CNI'J 07.807.191/000147- CGF 06. 920.172-2
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cLAusuLA SETIMA -DAs cONDicoEs DE PRESTACAO DE sERvieo
7.1 0 Contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preaps sera formalizado com
assinatura do Termo Contratual; e, quando da convocagao da fomecedora, esta devefa
apresentar a prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e
das provas de regularidade com o lNSS e FGTS.
7.2 Se a qualidade dos servieos executado nao corresponder as especificaG6es exigidas
no Edital do Pregao Presencial que precedeu a presente Ata, a remessa do produto
apresentado sera devolvida a detentora para substituigao independentemente da aplicagao
das penalidades cabfveis.
7.3 Cada execugao devefa ser efetuada mediante autorizacao do 6rgao requisitante por
memorando, oficio, telex ou fac-simile, devendo dela constar a data, a carimbo e
assinatura do responsavel.
CLAUSULA OITAVA -DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1 A presente Ata de Registro de Pre9os, durante sua vigencia, podefa ser utilizada por
qualquer 6rgao ou entidade da Administragao Pdblica que nao tenha participado do
certame licitat6rio, mediante previa consulta a Prefeitura Municipal de Quixete/CE, desde
que devidamente comprovada a vantagem.

g.r:£Sprseaeo°So°:ert::p°escpfie±a£)semn:rescafi)uS:gunfiaris(i)GduaNBr;sedn::tftaa€:,R:g:ittre°n8:
correspondencia com as ofertas registradas na Ata do Pregao Presencial n° 2811.01/2019

8.3 Em cada execuoao decorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao preeo, as
clausulas e condig6es constantes do Edifal do Pregao Presenctal n° 2811.01/2019, que a

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, bern como a Anexo I,
independentemente de transcrigao. A cada prestagao de servigo. o prego unitario a ser

pago sera o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) signafaria(s) da
presente Ata.
CLAUSULA NONA-DO RECEBIMENTO

9.1 -0 recebimento dos servigos dar-se-a por intermedio de representante designado pela
Unidade Gestora competente e sera:
a) Provis6rio: na entrega dos serviaps, para efeito de posterior verificacao da conformidade
dos mesmos, com as especificag6es solicitadas.
b) Definitivo: ap6s a conclusao da conferencia e testes necessarios e sua consequente
aceita9ao.
CLAUSULA DECIIVIA - DA AUTORIZACAO PARA EXECuCA0 E EIVIISSA0 DAS

0RDENS DE SERVICOS
10.1- A exeougao, relativo ao objeto da presente Ata de Registro de Precos, sera
autorizado, conforme a necessidade, pelo titular da Unidade solicifante da Prefeitura
Municipal de Quixefe, mediante a emissao das Ordens de Servigos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
PAGAMENTO
12.1 0 Valor estimado e de:
a) Lote 01 - RS

.

DO

VALOR

ESTIMADO

E

CONDICOES

DE

12.1.1 Valor total estimado: RS

12.2 A CONTRATADA apresentafa dooumento fiscal especifico discriminando todos os
produtos fomecidos.
12.3 A Unidade Figcalizadora da CONTRATANTE ter6 a prazo de 05 (cinco) dies dteis, a
contar da apresentagao do documento fiscal para aprova-Io ou rejeifa-lo. 0 dooumento
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332, Centre - CEP 62.920un - Fone (88) 34 3.1402
CNPJ 07. 807.191/000147- CGF 06. 920.172-2
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fiscal nao aprovado pela Unidade Fiscalizadora sera devolvido a CONTRATADA pare as

necessarias corTeg6es, com as informag6es que motivaram sua rejeigao, contando-se os
prazos estabelecidos para pagamento a partir da data de sua reapresenta9ao.
12.4 Em sendo aprovado o documento fiscal, ap6s a verificagao da qualidade e quantidade
dos materiais fomecidos, e consequente aceitagao, providenciafa a CONTRATANTE o
pagamento, que sera efetuado dentro de 10 (dez) dias uteis, a contar da data da
aprovagao do documento fiscal.
12.5 No prego estipulado na proposfa estao inclufdos todos os custos operacionais da
atividade da CONTRATADA, bern como os impostos, taxas, emolumentos, contribuig6es
fiscais e parafiscais e outras de qualquer natureza que sejam devidas em decorrencia
direta ou indireta da perfeita execueao do objeto contratual.
12.a A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em
parte, no caso de:
a) prestagao de serviap em desacordo com o aveneado;
b) existencia de debito de qualquer natureza com a CONTRATANTE.
12.7 0 pagamento somente sera efetuado ap6s consulta a SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, para verificar a

situagao de regularidade da CONTRATADA, comprovagao do recolhimento das
contribuig6es sociais e atestada a conformidade do prestagao de servi9o, de acordo com
as exigencias contratuais. A CONTRATADA durante toda a exeoucao do objeto contratual,
devefa manter todas as condig6es de qualificaeao exigidas para a contrataeao.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DAS OBRIGACOES DAS PARTES
13.1 0brigae6es da CONTRATANTE:
a) alocar os recursos ongamenfarios e financeiros necessarios ao pagamento da
CONTRATADA, conforme as condig6es estabelecidas neste Contrato;

b) dar recebimento aos itens efctivamente entregues nos termos do presente Contrato e
efetuar os pagamentos devidos;
c) proporcionar condig6es indispensaveis para que a CONTRATADA possa fomecer os
itens previstos neste Contrato;
13.2 0brigag6es da CONTRATADA:
a) a CONTRATADA obriga-se a proceder a execugao do serviaps na Unidade Gestora
solicitante na data prevista;
b) manter as condig6es de habilitagao;
c) respeitar e cumprir qualquer obrigagao que, embora aqui nao escrita, esteja
estabelecida no Edital e seus Anexos, notadamente o Anexo I - Termo de Refefencia.
CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA RESCISAO
14.1 lndependentemente de notificag6es ou interpelag6es judiciais ou extrajudiciais,
constituem motivos pare rescisao imediata clo presente Contrato o nao cumprimento ou o
cumprimento irregular das obrigag6es assumidas, configurando qualquer uma das

situaeses descritas no artigo 78 da Lei 8.666/1993, com excegao quanto a fusao, cisao ou
incorporaeao da CONTRATADA, mencionada no seu inciso Vl.
CLAUSULA DECIMA QUINTA -DA LEGISLACAO APLICAVEL

15.1 0 presente Contrato sera regulado por suas clausulas e pelos preceitos de direito
pdblico, em especial, as disposi96es da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e
subsidiariamente da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, todos contemplados com suas
alterae6es posteriores, e bern como com os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposie6es de Direito Privado.

I'refeitura Municipal -Rue Pndre Zacndag 332, Centre -CEP 62.920000 -Fone (80 34
CNPJ 07.807.191/000147- CGF 06.920.172-2
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CLAuSULA DECIMA SEXTA -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

16.1 Fazem parte integrante deste termo,
dooumentos abaixo relacionados:

independentemente de transcrigao,

os

a) Edital do Pregao Presencial para Registro de Pregos n° 2811.01/2019;
b) Proposta da Adjudicataria;
c) Termo de Refefencia;
d) Ata de Registro de Preaps.
CLAuSULA DECIMA SETIMA -DA PUBLICACAO
17.1 -A publicaeao, em extrato, do presente lnstrumento Contratual na imprensa oficial,
que 6 condieao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela CONTRATANTE,

nos temos do paragrafo dnico do artigo 61 da Lei n° 8.666/1993.
CLAuSULA DECIMA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRE90S E
DA RESCISAO DO CONTRATO

0 preap registrado podefa ser cancelado nos seguintes casos:
18.1 Por ato unilateral da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO
AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, quando:

a) A Detentora do registro/fomecedora nao atender a convocacao para assinar a Ata de
Registro de Preeos, no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA;

18.2. Por ato unilateral do 6rgao participante do Sistema de Registro de Pregos, quando:
a) A Detentora do registroffornecedora nao atender a convocagao para assinar o contrato,
nao aceitar ou retirar o lnstrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa
aceita pelo 6rgao;
b) A Detentora do registro/fomecedora deixar de cumprir as exigencias do ato convocat6rio
que deu origem ao Registro de Prepes;
c) A Detentora do registro/fomecedora der causa a rescisao administrativa do contrato
decorrente do Registro de Preaps;
d) Em qualquer das hip6teses de inexeougao total ou parcial do Contrato decorrente do
Registro de Pregos;
e) Os precos registrados se apresentarem supen.ores aos praticados no mercado A
detentora do Sistema de Registro de Preaps se recusar a baixa-los;
0 Por raz6es de interesse pdblico, devidamente fundamentadas.
18.3 A comunicacao do cancelamento de prepe registrado, nos casos previstos nesta
clausula, sera feita pessoalmente ou por correspondencia com avjso de recebimento
juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Pregos.
18.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereap da detentora/fomecedora,
a comunicagao sera feita mediante publicagao em jomal de grande circulaeao no local
onde estava ate entao sediada a CONTRATADA, por duas vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preap registro a partir da ultima publicacao.

#UTsfiLAa¥ELM:,Nca#-#E:#rtce#:#i:memeolictaqaodeservlcos,
controle de atendimentcl, reclamacao, ou qualquer outra ocorfencia digna de registro, serao
feitas por escrito.
19.2 A CONTRATADA respondefa por toda e qualquer responsabilidade, mesmo que aqui
nao esteja descrita, mas que a legislagao ou a apllcagao do disposto nesta Ata assim a
impuser.

19.3 0 foro pare dirimir questao(6es) relative(§) ao presente lnstrumento Contratual sera a
da Justiea Estadual da Comarca de Quixete, no Estado do Ceafa, com exclusao de
Thefeitura Munidpal -Rua Padre Zacarias 332, Centre - CEP 62.920000 - Fone (8ey 3443-1402
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qualquer outro por mais privilegiado que possa existir.

19.4 Por estarem assim ajustados, as partes assinam o presente lnstrumento, para que
possa produzir os efeitos legais.

QUIXERE -CE, _de

Secretario de Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e lnfraestrutura
CONTRATANTE

de 201

EMPRESAS FORNECEDORAS
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 0
MUNIcipIO
DE
QUIXERE,
ATRAVES
DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
MEIO

AMBIENTE

EMPRESA

E

INFRAESTRUTURA

.....................................................,

COM
PARA

A
0

FIN QUE A SEGUIR SE DECLARA:
0 Municipio do Quixefe, pessoa juridica de direito pdblico intemo, com sede no a Rua
Padre Zacarias, 332, Centro, Quixete-Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.807.191/0001-

47, neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Meio
Ambiente lnfraestrutura, Sr(a). JOSE JARDEL SILVEIRA LIMA, doravante denominado(a)
Com
de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

endereap na Rua

No......,bairro.......,em....

Estado do ......., inscrita no CNPJ sob o no
I CPF no
P0r

representada

ao fim assinado,
doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edjtal de Pregao Presencial
n° 2811.01/2019, Processo n° 2811.01/2019, em conformidade com o que preceitua a Lei

Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterag6es posteriores, a Lei Federal
n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas nomas e as
clausulas e condie6es a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIIVIEIRA -DO FUNDAMENT0 LEGAL

1.1-Processo de Licita9ao, na modalidade Pregao Presencial, em conformidade com a Lei
Federal N° 8.666/93 e suas alterae6es posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002,
devidamente homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA do Municipio

de Quixer6.

CLAOSULA SEGUNDA - DO OBJETO

3i-Egopr:8eRnte,.coTEtravt:sAeNmD3orAoij3t:AaoAR5GjETB:,gEL3?Ef,33T6E?AMMEBNAOE
CARRO PIPA
E MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADA A
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, conforme

especificae6es constantes do anexo I, parte integrante deste processo.
CLAOSULA TERCEIRA -D0 VALOR E DA DURACAO DO CONTRATO
3.1-A CONTRATANTE pagafa ao(a) CONTRATADO(A) pela exeougao do objeto deste
contrato o valor global de RS
3.2- 0 contrato tefa urn prazo de vigencia a partir da emissao da ordem de servigos ate 31
de Dezembro do exercicio financeiro do mesmo, podendo ser prorrogado nos casos e
formas previstos na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterac6es posteriores.

(___ )
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) todas as condig6es
necessarias ao pleno cumprimento das obrigag6es decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n9 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
4.2- Fiscaljzar e acompanhar a exeougao do objeto contratual, ben como o pagamento das

taxas e impostos, empregados e demais despesas necessarias ao born andamento dos
servieos;
4.3- Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorfencia relacionada com a
exeougao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias
corretivas;

4.4- Providenciar os pagamentos ao(a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas polo Setor Competente.
CLAUSULA QulNTA -DAS 0BRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)
5.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condjg6es e prazos
estabelecidos no Pregao Presencial N° 2811.01/2019, neste Termo Contratual e na

proposta vencedora do certame;
5.2- Manter durante toda a execugao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigae6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na Lei de
Licitac6es;

5.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execugao do objeto contratual
substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem

: 2?mF:nc#Fren:° :a3°adEresFt,as%3f,°a%eArv69°:; inspegao dos serviaps, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.5- Providenciar a imediafa corregao das deficiencias e/ ou irregularidades aponfadas pela

Contratante;
5.6- Pagar seus empregados no prazo previsto em

lei, sendo tambem de sua
responsabilidade a pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestagao dos servicos contratados inclusive as contribujg6es previdenciarias
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, §eguros de acidentes de trabalho, etc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixefe por eventuais
autuac6es administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia do(a) contratado(a),
com refefencia as suas obrigag6es, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Quixefe;
5.7-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados
a Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestagao dos servicos;
5.8- Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagao
das Leis do Trabalho e legislagao pertinente;
5.9 - responsabilizar-se pelo abastecimento e pela utilizagao de profissjonal habilitado para
conduzir o veiculo e/ou maquina.
CLAUSUIA SEXTA -DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1-0 contrato tera o prazo de vigencia a contar da data de sua assinatura ate 31 de

dezembro de 20_, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
6.2- 0 objeto da licitagao sera recebido pelo llquidante da respectiva instituigao, mediante a
apresentagao da fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.
CLAOSULA SETIMA -DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
7.1- A fatura relativa aos servigos efetivamente prestados e/ou produtos devidamente
entregues, devefa ser apresentada a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
Prefeifura Municipal -Rua Padre Zacari8s 332, Centre -CEP 62.920uno -Fone (88) 3443CNIU07.807.19l/000147-CGF06.920.172-2
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MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, para fins de conferencia e atestaeao da

exeougao dos servigos.
7.2- Caso a fatura acima referida seja devidamente aprovada pela SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, o pagamento

sera efetivado em favor da CONTRATADA, no prazo de ate 05 (cinco) dias corridos, a
contar da data da respectiva aprovagao desta.
CLAOSULA OITAVA -DA FONTE DE RECURSOS

8.1-As despesas decorrentes da contratagao correfao por conta de recursos pr6prios do
municipio sob a(s) dotagao(6es) ongamentaria(s) n°
elemento de despesa n° 33.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica.

CLAOSULA NONA -DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
9.1-Os pregos sao firmes e irreajustaveis;
CLAOSULA DECIMA -DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
10.1-O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condie6es contratuais,
acfescimos ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate a limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art.
65, da Lei n° 8,666/93 e suas altera96es po§teriores.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA -DAS SANCOES

11.1-0 Iicitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na exeougao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito pfevio da citagao e da ampla
defesa, ficafa impedido de licitar e contratar com a Administraeao, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitaeao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominag6es
legais.

11.2-O(a) contratado(a) ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de
inexecugao total ou parcial do contrato, erro de exeou9ao, execugao imperfeita, mora de
execueao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informag6es prestadas,
garantida a pfevia defesa:
I - Adverfencia, sangao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.a 8.666/93, podefa ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigag6es e responsabilidades assumidas na licitagao;
b) outras ocorfencias que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento dos servi?os
da Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de saneao mais grave.
11 - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadaeao Municipal DAM, a ser preenchido de acordo com instrug6es fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (urn por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestagao dos
servigos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10°/o do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infragao a qualquer clausula ou

condigao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro
na reincid6ncia;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela reousa. em corrigir qualquer servigo

rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a corregao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias
que se seguirem a data da comunicacao formal da rejejcao;
111 -Suspensao tempofaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar com o
Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarias 332. Cen.ro - CEI' 62.920000 - Fone (88) 3443-1402
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Municipio de Quixefe, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
lv - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Pdblica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no inciso anterior.
11.3- No processo de aplicagao de penalidades 6 assegurado o direito ao con|radit6rio e a

ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias dteis para as sang6es previsfas nos
incisos I,11 e Ill do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no
inciso IV do mesmo item.
11.4- 0 valor da multa aplicada devefa ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05

(cinco) dias a contar da notificaeao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for
pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que o(a)
contratado(a) fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de cfedito do(a)
contratado(a), o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida
Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execugao fiscal, com os encargos
comespondentes.
11.5-As sane6es previstas nos incisos 111 e IV do item 11.2 supra, poderao ser aplicadas

as empresas que, em razao do contrato objeto desta licitagao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao Pdblica, em
virtude de atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
11.6-As sang6es previstas nos incisos I,Ill e lv do item 11.2 supra, podefao ser
aplicadas juntamente com a do inciso 11 do mesmo item, facultada a defesa previa do

interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias dteis.
11.7-A licitante adjudicataria que se reousar, injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo de 02 (dois) dias dteis a contar da notificacao que lhe sera encaminhada,
estafa sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das
demais penalidades cabiveis, por caracterizar desoumprimento total da obrigacao
assumida.
11.8-As sang6es previstas no item 11.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que,
apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem
seu desinteresse.
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA -DA RESCISAO
12.1-A rescisao contratual podefa ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

b) Amigavel, par acordo entre as partes, mediante autoriza9ao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja
conveniencia da Administraeao;
16.2- Em caso de rescisao prevista nos incisos XIl e Xvll do art. 78 da Lei n° 8.666re3,

sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcjda dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
16.3-A rescisao contratual de que trata a inciso I do art. 78 acarreta as conseqt}encias
previstas no art. 80, incisos I a lv, ambos da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA -DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1-Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestagao final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obrigagao do contratado de manter, durante toda a exeoueao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigac6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilitacao e
qualifica9ao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO
14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Quixefe, Estado do Ceafa, pare conhecimento das

quest6es relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios
administrativos`

E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condig6es retro-estjpuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam sells
juridicos e legais efeitos.

Quixefe-CE, _ de

Secretario de Desenvolvimento
Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura
CONTRATANTE

de20

.

Nome do Representante da Empresa
Name da Empresa
CONTRATADA

Testemunhas:
1.

Nome:
CPF:
2.

Nome:
CPF:
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