GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT0 URBANO
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA

QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO 1[ - MODELO DE APRESENTACAO DE C,

Local e data

A
Prefeitura Municipal de Quixer6-Ce

Comissao Permanente de Licitagao

REF.: TOMADA DE PRECO N° 2707.01/2020

Prezados(as) Senhores(as) ,

iE5;:6]n/t2om2%:acvujsasob,ne°t:Saeproap°SEaA#aE°N°TbAecti8°EEd#[geAT£¥fpEAp?pEEB%Eec°oNM°
REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAGOINHA E TOME NO
MUNIcipIO DE QUIXERE-CE -MAPP 4147, conforme projeto e orgamento em anexo, parte

integrante

deste

processo,
pelo
preap
global
de
RS
), com prazo de exeoucao de 180 (cento e oitenta) dias.

Case nos seja adjHdicado o objeto da presents !icitagao, nos comprometemos a assinar a
contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o(a)
e CPF no

portador(a) da carteira de ldentidade n°
coma representante legal

desta empresa.
Informamos que o prazo de valjdade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a
confer da data da abertura da ljcita9ao.
Fjnalizarido,declar'amosquea§§umimosinteirafesponsabilidadepelaexeougaodos§ervi§os
objeto deste Edital e que serao exeoutados conforme exig6ncia editalicia e contratual, e que
serao iniciados dentro do prazo de at610 (dez) dias conseoutivos, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo.

A,tenciesamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

PrefeituraMuniclpel-RuaPadreZacaria8332,Centre-CEP62,920"0-Fone(88)3443-1646.
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ANEXO Ill

01. MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

TOMADA DE PRECO N° 2707.01/2020.

OBJETO: PAVIMENTA¢AO EM PARALELEpipEDO COM F`EJUNTAMENTO EM
DIVERSAS RUAS D0 DISTRITO DE LAGOINHA E TOME NO MUNIciplo DE QulxERE-

CE -MAPP 4147, parte integrante deste processo.

01. PLANILHA ORCAMENTARIA:
I

ITEM

ESPECIFICACAO

OTDE

VALORES - RS
I

UNID

I

ITOAL

UNITARIO

V ALOR G
VALOR
GLOBAL
LOBAL SSEM
EM B.D.I
B.D.I -RS
-RS
I
11

VALOR DO B.D.I ( _%) -RS
VALOR GLOBAL COM B.D.I -RS

de 20_.

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

ProfoituraMunicipal-FtuaPedreZacarlae332,Centro-CEP02.®20Jroo-Fone(ee)3443-164e,
CNPJ 07.807.191/000147-COF 06.920.172-2
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.A.NE`XO!!!

02. MODELO CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIF20

MES1
ITEM

VALOR

DISCRIMINACAO

%

VALOR

MES 'ln„

%

VALOR

I
I

I

I

TOTAL GERAL
AUUMULAIJuS

I

I

I

11

PrefeituraMunicjpal-RuaPadreZacarias332,Centro-CEPe2.020Jroo-Fone(ee)3443-1ee.
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ANEXO Ill

03. TAXAS DE B.D.I - B0NIFICAC6ES E DESPESAS INDIRETAS

B0NIFICACA0 E DESPESAS INDIRETAS
1.0

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

VALOR - % VALOR - RS

ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS

RISCO
GARANTIA/SEGURO
LUCRO
TRIBUTOS / IMPOSTOS (PIS/COFINS/lss)
VALOR TOTAL DO B.D.I

de 2020.

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante
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ANE,X`O !V -M!NIJTA DO CONTP`A.TO
CONTRATO No

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE, ATRAVES DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, COM A
EMPRESA
PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

0 Municipjo de Quixefe, pessoa juridica de dlreito pi]blico intemo, com sede a Rua Padre
Zacarias, 332, Centro, em Quixefe-Ceara, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.807.191/000147,
atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfra Estrutura,
representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e lnfra Estrutura, Sr. Jose Jardel Silveira Lima, infrafirmado, doravante
denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa,
com
endereap a
em
. Estado do
inscrito no
CNF'J sob o na
representaaa par
pofador(a') do
CPF no
ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA,
de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECO N° 2707.01/2020, Processo n°
2707.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alterac6es posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausiilas e
condig6es a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA -DA FUNDAMENTACAO LEGAL

1.1-Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREeo N° 2707,01/2020, na Lei n°
8.666/93 e suas alterae6es posteriores e na proposta de preaps da CONTRATADA.
CLAOSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1-a presente contrato tern per objeto a P.A.V!MENTAci.a EM P.A.RA.LELEpipEDO COM
REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS D0 DISTRITO DE LAG0lNHA E TOME NO
MUNIcipIO DE QUIXERE-CE -MAPP 4147, conforme projeto e orcamento em anexo e na

proposta de pregos da CONTRATADA, parfe integrante deste processo.

(_1.

CLAOSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURACAO D0 CONTRATO
3.1-A CONTRATANTE pagafa a CONTRATADA, pela execugao do objeto deste contrato o
valor global de RS

3.2- a contrato tefa urn prazo de vlgencia, a partir da aa{a de sua assinatura, ate 360

(trezentce e sessenta) dias a par[ir da data da assinatura, podendo ser prorrogado nos
casos e formas previstos na Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterag6es posteriores.
4.0-CLAUSULA QUARTA -DO RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1-0 objeto do contrato decorrente desta licitaeao sera recebido do seguinte modo:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante
teiTi-io c;ii-curisiai-Iciado, assii-iado pelas paries elTi ate 15 (ciu-ii-Ize) dias cia col-I-iul-iicaeao e§clita

c!o contratado;
Prefeitura Municipal -Flue Padre Zaca[la8 332, Centro -CEP C2.020000 -Fone (88) 3443-1
CNPJ 07.807.101/000147-OOF 00.920.172-2
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b) definitivamente. oor servidor ou comissao designada pela autoridade competente
t6rmo circunstanciado, assinado pelas partes, apes o deourso do prazo de obse 9ao, owl.(vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado a
no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas aiterag6es postenores.
CLAUSULA QUINTA -DAS CONDl¢6ES DE PAGAMENTO
5.1- A fatura relativa aos serviaps mensalmente exeoutados devera ser apresentada a
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MElo AMBIENTE E INFRA
ESTRUTURA, ate o 10° (d6cimo) dia i]til do mss subsequente a realizagao dos servicos, para
fins de conferencia e atestagao da execugao dos servigos.
5.2. A fatura constafa dos servigos efetivamente executados no periodo de cada mss civil, de
acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mes, cujo valor sera apurado atrav6s de
medigao;
5.3-Caso a medigao seja aprovada pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT0 URBAN0
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, o pagamento sera efetuado ate o 30° (trigesimo)
dia ap6s o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da
Prefeitura Municipal de Quixete-Ce.
5.4- A administragao podefa deliberar sobre o pagamento antectpado, exclusivamente com
re!acao as parce!as destinadas a ins'rfe!acac de canteiros de obras e,'ou mobilizagao de
equipamentos, limitando a despesa ate o valor maxima correspondente a 5,0% (cinco por
cento) do valor efetivamente ongado/proposto.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJuSTAMENTO DE PRECO
6.1-Os preaps sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data
da apresenfaeao da proposfa. Caso a prazo exceda a 12 (doze) meses, os pregos contratuais

poderao ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentagao da proposta, com base
no lNCC -lndice Nacional da Construgao Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo,

case este seja exiiriio.
CLAUSuLA SETIIVIA - DA FONTE DE RECURSOS

7.1 -As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da clotagao ongamenfaria n°
0401.15.451.1505.1.005 -Abertura, Pav. e QuaJjfjcacao de Ruas o Avenidas, elemento de
despesa n° 44.90.51.00, ousteadas com reoursos Convenio entre a Prefeitura Municipal de
Qui,v`efe e o Go`,,emo do Estado do Ceara, cenforme M,A,P 4147.
CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS
8.1-ACONTRATADAficaobrigadaaaceitar,nasmesmascondig6escontratuais,aciescimos
ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e Cinco par
Cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1Q, art. 65, da Lei nQ

8.666/93 e suas alterag6es posteriores.

CLAljsuLA NONA - i)OS PRAZOS
9.1-Os servi9os objeto desta licitacao cle`v'era ser executados e concluidos no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviap, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterag6es.
9.2-Ospedidosdeprorrogagaodeveraosefazeracompanhardeumrelat6riocirounstanciado
e do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condje6es propostas. Esses
pedidos serao analisados e julgados pela fiscalizagao da SECRETARIA DE
DE§ENVOLVIMENTO IJRBANO MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura
Municipal de Quixefe-Ce.

9.3- Os pedidos de prorrogacao de prazos sefao dirigidos a SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBAN0 MElo AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura
.Municipe! de Qujxefe-Ce, at510 (dez) djas antes da data do termino c!o p,raze contrati.a!.
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9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de tonga maior ou caso fortuito. desde que
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos SECRETARIA DE DESENVOL
URBANO MElo AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Quj
nao sefao considerados como inaclimpiemento contratuai.
CLAUSULA DECIMA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada 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;
10.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual:
10.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorfencia relacionada com a exeougao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
10.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscajs /Faturas

devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLAuSULA DECIMA-PRIMEIRA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condi96es e prazos
estabelecidos nesta TOMADA DE PRECO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
cerfame;

11.2-Manter durante toda a execugao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na Lei de
Licitac6es;
11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiquem o born andamento e a boa prestagao dos servigos;
11.5-Facilitar a aqao da fiscalizacao na inspecao dos servieos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
11.6-Responder peranfe a Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, mesmo no caso de aus6ncia
ou omissao da fiscalizagao, indenjzando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos

aos seus interesses, que possam interferir na execucao do contrato, quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandafarios seus. A responsabilidade se estendera
a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventjvas contra
esses danos, com fiel observancia clas normas emanadas das autoridades competentes e das
disposisees !egais `v'jgentes;

11.7-Responder; perante as leis vigentes; pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo
qu,e .a CONTRATADA nao devera, mesmo ap6s o termino do contrato, sem consentimento
prevlo, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quajsquer documentos ou jnformag6es
especificadas no pafagrafo anterior, a nao ser pare fins de execugao do contrato;
11.8-Providenciaraimediatacorregaodasdeficienciase/ouirregularidadesapontadaspela
CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, tamb6m, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
§6bre a pfestaea6 dos seivi€os contratados inclusive as contribuig6es previdenciafias Tlscais
e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando
excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce par eventuais
autuae6esadministrativase/oujudiciaisumavezqueainadjmplenciadaCONTRATADA,com
refetencia as suas obrigae6es, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce;
11.10-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referents ao pagamento dos
tribi!!os, segures, encargos soc!ais, traba!histas e pre\,.idencifrios re!acionados com a objeto
do CONTRATO;
11.11-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados
a uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestagao dos se.rvigos;
11.12-F`espeitar as incirri-Ias tie segiiraiica e ri-iediciiia do trabaiiLio, pre`vistas ria Corisoiida

dasLeEsreq:jt|f:Rau'r,:,:a',e_gksJ:g|¥ropezrtart£#:e332,cent,a_cEp82.o2o"orfon.(co)344
CNPJ 07.807.191/000147-OOF OO.920.172-2
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11.13-Responsabilizar-se pela adogao das medidas necessarias a protegao am
precaug6es para evitar a ocorfencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, o[ rvando o
disposto na legislagao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Let
pubiicada no D.O.U. de 13/02/98;

11.14-Responsabilizar-se perante es 6rgaes e representantes do Poder Pdblico e terceiros
por eventuais danos ao meio ambiente causados por agao ou omissao sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados;
11.15-A CONTRATADA estafa obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas
as exigencias e condig6es a seguir estabelecidas:
a) Prestar os servigos de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
b) Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas T6cnicas (ABNT) e demais normas
intemacionais pertinentes ao objeto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequaeao, desempenho e qualidade dos servigos
e bens, bern oomo de cada material, materia-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricaeao, garantindo seu perfeito desempenho;
d) Registrar a Contrato decorrente desta licitaeao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de "Anotagao de Responsabilidade T6cnica - ART" correspondente, antes da
apresentagao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, sob pena de
retardar o processo de pagamento,
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1-Pela inexeougao total ou parcial das obrigag6es assumidas, garantidas a pfevia defesa,
a Administragao podefa aplicar a CONTRATADA, as seguintes sang6es:
a) Advertencia.
b) Multas de:
b.1) 10°/o (dez por cento) sobre o valor contratado` em caso de recusa da ljcitante

VEivcEDORA erh assinar 6 contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
data da notificagao feita pela CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (rfes d6cimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por
dja de atraso na execugao do objeto contratual, ate o limlte de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dojs por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a criterio SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MEIO
AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, em caso de atraso
superior a 30 (trirlLLa) ciias ria ex-eou9aci dos Sel-viaps.

b.4) Cl valor da mij!ta referida ne.stas cJausulas §efa de§contado "ex-offiejo" da
CONTRATADA, mediante §ubtragao a ser efetuada em qualquer fatura de cfedito em seu
favor que mantenha junto a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MEIO
AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura Municipal cle Quixere-Ce, Independente de
notificagao ou interpelagao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao tempofaria do direito de participar de licitaeao e impedimento de contratar com
a Administragao. pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d)DeclaragaodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraeaoPtlblica,enquanto

pendurarem os motivos determinantes da punieao ou ate que a CONTRATANTE promova
sua reabilitaqEo.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA -DAS RESCISOES CONTRATUAIS
13.1 -A re§cisao contratual podefa set
13.2-Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incises i a ,V`!! do arL. 7e da Lei Fec!eral n° e.666,'93;

13.3-Amigavel, por acordo entre as partes7 medjante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridacle competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencta
da Administragao;

Prefeltura Municipal -Rua Padre Zacarlae 332, Centre -CEP e2.920mo -Foi`e (e8) 3443.1
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13.4-Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e Xvll do art. 78 da Lei n° 8.

que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regul
comprovados, quando os houver sofrido;
13.5-A rescisao contratual de que trata o inciso i do art. 78 acarreta as cch:

ntares

prev.istas no art. Sol incises I a lv, ambos da Lei n° 9.666/93.
CLAUSULA DECIMA-QUARTA -DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1-Os reoursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece a art.109 da
Lei n° 8666/93 e suas alterag6es.
14.2- Os reoursos deverao ser interpostos mediante petigao devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida a Comissao de Licitagao da
Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce.
14.3-Os recursos serao protocolados na SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MElo AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, e

encaminhados a Comissao de Licitaeao.
CLAOSULA DECIMA-QUINTA . DO FORO
15.1-Fica eleito o foro da Comarca de Quixefe-Ce, Estado do Ceafa, para dirimir toda e
qua!qHer cx)ntro`,'5rsia oriHnda dc presenfe, qiie ii5o pessa ser resolvida pe!a `,`ja
administrativa, renunciando-se, desde ja; a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, par estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (tres)
vias para que possa produzir os efeitos legais.

de 2020.

JOSE JARDEL SILVEIRA LIMA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Representante
Empresa

URBANO MEIO AMBIENTE E INFRA

CONTRATADA

ESTRUTURA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
01.

Nome:
CPF/MF:

02.
Nome:
CPF/MF

Prefeltura Municipal -Rue Padre Zacarfae 332, Centro -CEP 62.920000 -Fon® (e8) 3443-1e4e.
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A.NE.XOV

(Modeio No oi )

DECLARACAO

DECLAPvA`MOS, pare tcdos os fins e sob as penes da lei, que nac executamos traba!ho nctumo,
perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de
dezesseis anos, salvo na oondieao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao
disposto no inciso Xxxlll do art. 7Q da Constituigao Federal e de conformidade com a exig6ncia
prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.

-Ce, _ de

de20

.

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

MODEL0 DE DECLARACAO
(Modelo No o2)

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 EmpresaME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP).

Local e data

...eL)_I:

Nome do representante Legal
CPF NO

ipL`.¢:,i;i
; i a`,a"

.rra

Prefeitura Municipal -Rua Padre Zacarlas 332. Centro -CEP 62.920ngo -Folie (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/000147-CGF 08.920.172-2

