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10.5 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas eondi"oes estabeleeidas neste
Termo.

10.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

10.7

-

Permitir

acesso

dos

empregados

da

CONTRATADA

as

dependencias

do

CONTRATANTE para a execuao do objeto contratual.

10.8 - Prestar as Informaoes e os esclareeimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

10.9 - Recusar os servios que nao apresentarem condioes de serem utilizados.
10.10 - Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na prestaao dos servios e
interromper imediatamente a execuao se for 0 caso.
10.12

- Indicar na Ordem de Servio 0 local em que deveni ser realizada sua execuao.

10.12 - Impedir que terceiros executem os servios objeto deste termo sem a expressa
autorizaao da CONTRATANTE.

10.13 - Fornecer todas as informaoes disponiveis e necessarias a execuao dos
Projetos, caso nao constem da documentaao que integra 0 Contrato.

11 - DO REAJUSTE E DO REEOUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:
11.1 - 0 valor dos Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preos nao sera objeto de
reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da contrataao, hip6tese na qual podera ser

utilizado 0 INCC - Indice Nacional da Construao Civil ou outro equivalente que venha a
substitui-lo, caso este seja extinto, tomando-se por base a data da apresentaao da
proposta.

11.2

-

Na

hipotese

de

sobrevirem

fatos

imprevisiveis,

ou

pre\siveis,

porem

de

consequeneias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuao do ajustado, ou
ainda, em caso de fora maior, caso fortuito ou fato do prineipe, configurando area
economica

extraordinaria

e

extracontratual,

podera,

mediante

procedimento

administrativo onde reste demonstrada tal situaao e termo aditivo, ser restabelecida a
relaao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a

retribuiao da Administraao para a justa remuneraao do servio, objetivando a
manutenao do equilibrio economico-financeiro inieial do contrato, na forma do artigo 65,

11, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alte:ada e consolidada.



12 - DO CONTROLE DA EXECUCAO:

\

12.1 - A fiscalizaao da contrataao sera exercida por urn representante da Contratante, ao
qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execuao do objeto e de tudo

dar ciencia a Administraao, de acordo corn 0 estabelecido no art. 67, da Lei Federal nO
8.666/1993, a ser informado e designado para este fim pela contratante, quando da
lavratura do instrumento contratua!.
12.2 - A fiscalizaao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeioes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de

Rua Monsenhor Sa/viano Pinto, 707 - Centra - CEP 63.800.000 _ Quixeramobim.Ce
CNPJ 07.744.30310001.68. COF 06.920.168-4

29

GOVIRNOMUNl(lPo\.1.

QUlIERAMOBIM
(,,;oo,>do hem <Io 0"",60 Jo ('''''li

Comissao de licital,;ao

qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade dos orgaos
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn 0 art. 70, da lei 8.666/1993.

12.3 - A execuao dos servios sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado, 0
qual devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta
execuao para fins de pagamento.

12-4 - Cabera ao servi dor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer servio que
nao esteja de acordo corn as exigencias, bem como, determinar prazo para substituiao do
servio eventualmente fora de especificaao.

13 - DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
13.1 - A Ata de Registro de Preos teni validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data
da sua assinatura, nao podendo ser prorrogada.

14 - DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
14.1 - Cabera a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Quixeramobim 0 gerenciamento da Ata de Registro de Preos, no seu aspecto
operacional enas questoes legais, em conformidade corn as normas do Decreto Municipal

nO 3.697/2013, de 03 dejunho de 2013.

15 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO CONTRATO:
15.1

-

Os

prazos

de

vigencia

e

de

execuao

contratual

serao

definidos

pelo(s)

orgao(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Preos).
15.2 - Os contratos decorrentes do SRP teran sua vigencia conforme as disposioes contidas

nos instrumentos convocatorios e respectivos contratos, obedecido ao disposto no mi. 57 da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
15.3 - 0 objeto sera executado na medida das disponibilidades dos recursos financeiros e
mediante autorizaao, durante a vigencia da Ata de Registro de Preos decorrente da
licitaao.

15-4 - Sera firmado contrato, por cada argao pmiicipante, no quantitativo respectivo,
observando os limites definidos na Ata de Registro de Preos.
15.5 - A parti I' da assinatllra do contrato, sera expedida Ordem de Compra/Autorizaao de
Fornecimento ao Contratado.

16 - DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO:
16.1 - Quando das contrataoes decorrentes do registro de preos devera ser respeitada a
ordem de classificaao dos fornecedores constantes da Ata de Rcgistro de Preos.
16.2 - A contrataao corn os fornecedores registrados sera formalizada pelo orgao
interessado, por intermedio de instrumento contratual, emissao de nota de empenho de

despesa, autorizaao de compra ou outro instrumento similar, conforme 0 disposto no art.
62 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

16.3 - A FASE CONTRATUAL DEVERA SER PRECEDIDA DE PROJETO COM
AS DEVIDAS ESPECIFICA<;6ES DO SERVI<;O A SER EXECUTADO.
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17 - DA GESTÄH DO CONTRATO:

17.1 - A gestao dos eontratos deeorrentes do registro de pre<;os seni exercida peloCa)
OrdenadorCa) de despesas da respectiva Pasta ou quem este vier a designar, 0 qual devera
exereer em toda sua plenitude a a<;ao de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e eonsolidada.
18 - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:

18.1 - Consoante 0 art. 45, da Lei 9.784/1999, a Administra<;ao Publiea podera, sem a previa

manifesta<;ao do interessado, motivadamente, adotar provideneias aeauteladoras, em easo

de riseo iminente, eomo forma de prevenir a oeorrencia de dano de difieil ou impossivel
repara<;ao.
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ANEXO II - CARTA PROPOSTA (PROPOSTAAJUSTADA)
Local de Data

Á
Prefeitura Municipal de Quixeramobim
Comissao Permanente de Licitaao
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preos para 0 objeto abaixo especificado,
conforme plani1ha abaixo, referente ao PREGÁO ELETRONICO N° 07.007/2019-PERP.
Nesta

oportunidade,

temos

a

declarar,

sob as

penas da

Lei,

qne toma mos pI eno

conhecimento dos servios objeto desta licitaao; que nao possuimos nenhllm fato
impeditivo para participaao deste certame e que nos sllbmetemos a todas as clállsulas e
condi5es previstas neste edita!'

1TEMI

DISCR1MINA(:AO

UND

VALOR
ESTlMADO

DESCONTOI
%

MANUTEN<;:AO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL

EQUIPAMENTOS

DE

E

LOGRADOUROS PÚBLICOS DA CIDADE DE

COM
QUIXERAMOBIM/CE,
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PE<;:AS

DE REPOSI<;:A.O PELO MAJOR PERCENTUAL
1

DE

DESCONTO

SOBRE

A

TABELA

DE

SERV

PRE<;:OS E CUSTOS DA CONSTRU<;:A.O CIVIL
DA

SEINFRA/CE

PARA

ATENDER

SECRETARIA

URBANO

AS

DE

E

PREFEITURA

(26.1

I OUIXERAMOBIM.

-

R$
600.000,00

DESONERADA),

NECESSIDADES

DA

DESENVOLVIMENTO

INFRAESTRUTURA

DA

MUNICIPAL

DE

PROPONENTE:
ENDERE<;O:

CNPJ/CPF N°:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do Representante Legal
CPF nO

_

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
CNPJ 07.144.303/0001.68. COF 06.920.168.4

--

GOVUINO MUNICII'Al.'

QUIXERAMOBIM
('""""oio 00" rio Coro;;iil> Jo ,...,'"

Comissao de Licitaao

ANEXO - III - MODELOS DE DECLARAl;AO
1II.I - MODELO DE DECLARAl;AO
CNOMINA E OUALIFICA 0 FORNECEDOR1, DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municipio de Quixeramobim,
Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nO 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7", da ConstituiGao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturtlo, perigoso ou insalubre, uem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condiGao de aprendiz, a
pmtir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma 0 presente, sob aS penas da Lei.
............. ( ), ...•• de

de 2o_.

....

"

.

DECLARANTE
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III.n.) 2° Modela de Declaraçâo:

DECLARAÇÂÜ
(NOM INA E OUALIFICA 0 FORNECEDORl, DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municipio de Quixeramobim,
Estado do Cearâ, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos serviços
a serem ofertados no presente certame licitat6rio e que sua proposta atende integralmente aos
requisitos constantes neste EditaI.
Pelo que, por ser a expressâo da verdade, firma 0 presente, sob as penas da Lei .

............. ( ),

de

de 20__.•

....................................................................................

DECLARANTE
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III.III.) 3° Modelo de Declara"âo:

DECLARA<;XO
CNOMINA E OUALIFICA 0 FORNECEDOR1, DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municipio de Qnixeramobim,
Estado do Ceara, que concorda integralmente com os termos deste Edital e seus Anexos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma 0 presente, sob as penas da Lei.
............. ( ),

de

de 20_.

....................................................................................

DECLARANTE
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III.IV.) 4° Modelo de Declara<;ào:

DECLARA<;ÂO

CNOMINA E OUALIFICA O FORNECEDOR1, DECLARA, para 08 devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municipio de Quixeramobim,
Estado do Ceara, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente
impeditivo de nossa habilita<;ào para participar no presente certame licitat6rio, bem assim que
ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos tcrm08 do art. 32,
920, da Lei n.o 8.666/93.

Pelo que, par ser a expressào da verdade, firma a prescnte, sob as penas da Lei.

............. ( ),

de

de 20_.

o o o o o o o o o o 000 00 o o o o o o 000 o o o o o o o o o •••• o o o o ••••• o ••••• o o •••••• o •••••••••••• o ••••••••••

DECLARANTE
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

_

PREGÃO ELETRÓNICO N° 07.007/2019-PERP
VALIDADE: 01 (um) ano

Aos
dias do més de
do ano de dois mil e
, na sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, localizada na Rua
Monsenhor Salvia no Pinto,707, centro, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.o 8.666/93 e suas
alterações posteriores; Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002 e as demais normas legis
aplicáveis, de aeordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGAO
ELETRÓNICO n.O 07.007/2019-PERP, foram registrados os preços das empresas, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s), observadas as condições do editai que integra este
instrumento de registro de preços e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

cLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- A presente Ata tem por objeto REGISTRO

DE PREÇOS PARA FUTUROS E

EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELO MAIOR

PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS E CUSTOS DA

CONSTRUÇÃO CIVIL DA SEINFRA/CE (26.1 - DESONERADA), PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM, para
atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento urbano e infraestrutura, conforme
especificações no Anexo I.

CÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:

A ata de registro de preços terá validade de 12(doze) meses, contando a partir da data da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.

cLÃUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO
DEPREÇOS

3.1- O gerenciamento da presente Ata caberá ao Ordenador de Despesas da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO

URBANO

E

INFRAESTRUTURA

da

Prefcitura

Municipal

de

Quixeramobim, na forma que a lei estabelece.

cLÃUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigéncia, poderá ser utilizada pela SECRETARIA

DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, na condição de órgão gerenciador
e pelas demais Unidades Administrativas, alnbas, da Prefeitura Municipal de Quixeramohim, na
condição de órgãos patticipantes, e por qualquer outro órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de
Quixeramobim, desde que devidamente comprovada a vantagem.
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4.2- Os 6rgaos e entidades que nao participaram do Registro de Preos, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preos deverao manifestar 0 seu interesse junto ii SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de
Quixeramobim, que indieani as possiveis licitantes e respeetivos preos registrados.
4.3- Cabeni a empresa adjudicataria beneficiaria da Ata de Registro de Preos, observada as
condi6es nela estabelecidas, optar ou nao pelo fornecimento dos produtos, independentemente
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obriga6es
anteriormente assumidas.

4-4- As aquisi6es adicionais a que se refere 0 item anterior nao poderao exeeder, por 6rgao ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preos.
4.5- No easo de 6rgaos Interessados (Carona), as aquisi6es adicionais nao poderao ultrapassar
ao quintuplo dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preos.
4.6- A existencia de preos registrados nao obriga aos 6rgaos ou entidades Partieipantes, a
adquirir 0 objeto lieitado, sendo faeultada a realizaao de lieitaao especifiea para a aquisiao
pretendida, assegurado ao beneficiario do registro a preferencia de forneeimento em igualdade
de eondi6es.

CLA.USULA QUlNTA - no PRE<;O E ESPECIFICA<;AO
5.1- Os preos ofertados (maior deseonto em pereentual), espeeifica6es, quadro classificat6rio
com prec;os propostos das licitantes, da empresa vencedora e das que se dispnserem a ter seus
preos registrados ao preo da primeira eoloeada, empresa(s) e representante(s) legal(ais),
encontram-se enunciados, em anexo, na presente Ata de Registro de Prec;os.

CLA.USULA SEXTA - no LOCAL E no PRAZO PARA ENTREGA
6.1 - Quanto ii entrega:

6.1.1 - Os servios deverao ser inieiados no prazo maXlmo de ate 05 (cineo) dias eorridos,
eontados da data de reeebimento da Ordem de Servio a ser emitida pela administraao ou
instrumento equivalente e rigorosamente de aeordo eOlU as especifica6es estabelecidas na
proposta vencedora e no Termo de Referencia, sendo que a nao observancia destas condic;6es,
implicara na nao aceitac;ao dos mesmos, sem que caiba qualquel' tipo de reclamac;ao ou
indenizaao por parte da inadimplente.
6.1.2 - 0 servic;o a ser entregue estara snjeito a aceitac;ao plena pelo Contratante que, para tanto,
designara servidor que acompanhani a sua execw;ao e 0 submetera ao recebimento provis6rio,
onde serao examinadas as especifica6es e, easo estejam de aeordo eOlU 0 Termo de Refereneia e
proposta da Contratada sera atestada 0 seu reeebimento mediante emissao do Termo de
Reeebimento Definitivo de eada pareela exeeutada.
6.1.3 - Caso 0 servio exeeutado nao esteja de aeordo eom as exigeneias do Termo de Referencia
e da proposta de preos da Contratada, 0 mesmo sera rejeitado e a Contratada devera refaze-lo.
6.1.4 - A Contratada ficara obrigada a executar novamente, sem 6nus para a Contratante. 0
servic;o que vier a ser recusado.
6.1.5 - 0 objeto contratual devera ser executado em conformidade com as especificac;6es
estabeleeidas neste instrumento, nos loeais indicados na Ordem de Servio a ser emitida pela
administrac;ao ou instrumento equivalente.

6.1.6 - Os atrasos ocasionados por motivo de fora maior ou easo fortuito, desde que justifieados
ate 02 (dois) dias tIteis antes do termino do prazo de entrega do sef\o, e aeeitos pela
contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratl1al.

6.1.7 - A responsabi1idade administrativa pelo reeebimento do objeto tal qual estipulado no
Termo de Referencia sera exclusiva do(s) servidor(es) autorizado(s) pelo 6rgao Contrataute,
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encarregado de acompanhar a execuGao do serviGo e recebimento do objeto contratual,
conforme art. 67 da Lei 8.666/93.
6.1.8 - A CONTRATANTE designara um servidor/comissao, cujo proposito sera 0
acompanhamento da execuGao dos serviGos e a eonfereneia desta com as especifieaGoes contidas
na proposta de preGos e no Termo de Refereneia. Caso 0 objeto esteja em desaeordo com as
especificac;öes contidas naqueles instrumentos, sera rejeitado 0 recebimento do mesmo.
6.2 - Quanto ao reeebimento:

6.2.1 - Provisoriamente, a partir da execuGao do serviGo, para efeito de verifieaGao da
conformidade com as espeeificaGoes constantes do Tenno de Refereneia e da proposta.
6.2.2 - Definitivamente, apos a verifieaGao da conformidade com as espeeifieaGoes eonstantes do
Tenno de Referencia e da proposta, e sua consequente aceitaGao, que se dara ate 05 (einco) dias
6teis do recebimento provis6rio.
6.2.3 - Na hipotese de a verifieaGao a que se refere 0 subitem anterior nao ser proceclicla dentro
do prazo fixado, reputar-se-a eomo realizada, consumando-se 0 reeebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.
6.2-4 - A nota fiscal/fatura que apresente ineorreGoes sera clevolvicla il eontratacla para as
devidas correc;5es. Nesse caso, 0 tenno de 1'ecebimento definitiva somente podera ser elnitido
apos a referida correGao.
6.2.5 - A AdministraGao rejeitara, no todo ou em parte, a prestaGao de serviGos em clesaeorclo
com as especificac;öes tecnicas exigidas.
6.2.6 - A rejeiGao do objeto por estar em desaeordo eom as espeeifieaGoes, que vier a oeorrer, nao

justificara passivel at1'aso no prazo de execlH;ao fixado, slljeitando 0 Contratada as sanc;öes
previstas.

cLAUSULA SETIMA - DAS CONDI«;ÖES DE PAGAMENTO
7.1 - 0

pagamento sera

efetuado em ate 30

(trinta)

dias apos 0 eneaminhamento

da

clocumentaGao tratada neste subitem, atraves de credito na Conta Bancaria do forneeedor ou
atraves de Cheque nominal, aeompanhado da seguinte doeumentaGao:

I) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via (mica, devidamente autorizada pelo ordenador de

despesas (pague-se) e atestada por selvidor responsavel pelo recebimento do objeto deste
tenno,

II) Certidao Conjunta Negativa de Debito quanta aos Tributos Federais e a Divida Ativa cla

Uniao (PGFN), com abrangeneia inclusive as contribuiGoes soeiais,
1II) CRF - Celtificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Fecleral,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo munieipio domiciliado, e,

VI) CND emitida pela JustiGa Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei W. 12-440/2011.
7.2 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento das
condic;öes de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas neste termo.

7.3 - E vedada a realizaGao de pagamento antes da entrega do ohjeto ou se 0 mesmo nao estiver
de acordo com as especificac;öes deste instrumento.
7-4 - Se 0 objeto nao for executado contorme condic;öes deste termo, 0 pagamento ficara
suspensa ate sua execuc;äo regular.

7.5 - Nenhum pagamento sera efetuado il CONTRATADA, enquanto pendente cle liquiclaGao,
qualquer obrigaGao financeira clecorrente cle penaliclade ou inadimplencia, sem que isso gere
direito a reajustamento de preGos.
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cLAUSULA OITAVA - DA ΕΧΕcuςΑο DOS SΕRvιςοs

8.Ι- Os serviςos serao executados lnediante sοlίcίtaςaο pl'evia da CONTRATANTE, dentro do
prazo estipnlado ηο cronogralna fisico-financeiro, a contar da data do recebimento da respectiva
Ordeιn de Servίςο, tndo de acordo C01n as eSΡecίficaςδes constantes da proposta apresentada.
CIAUSULA ΝΟΝΑ - DAS SΑΝςόΕS ADMINISTRATIVAS

9.Ι- Ficara iιnpedido de !icitar e contratar com a Αdmίηίstraςaο, pe!o prazo de ate 5 (cinco)
anos, enqnanto perdnrat'em os ιnotivos determinantes da Ριιηίςaο οιι ate qlle seja pr01novida a
reaΙi1ίtaςaο perante a ΡrόΡrίa antoridade que aplicou a penalidade, a licitante qne:
ο) Ensejat' retardamento da reaιiΖaςaο do certaιne.
b) Coιneter fraHde fisca1.
c) Deixar de apresentar doclllnento exigido ΡΗΙ'3 ΡartίcίΡaςaο ηο certame.
d) Apresentar docuιnento οιι dec!araςaο fa!sa.

e) Nan ιnantiver a proposta de menor Ρreςο nfertado eιn qnalqner fase do certame.
f) Coιnportar-se de lnodo inidoneo.
g) C01neter frande na Ρrestaςaο dos serνiςοs, e
h) Descιιmprir prazos.

9.2- As penalidades seran obrigatoriaιnente registradas ηο CRC da Pl'efeitllra Mllnicil'al de
Qnixeramobim e, ηο caso de stlspensao de licitar, a licitante deνenl. ser descredenciada por ignal
periodo, seιn l'rejlllzo das ιnn!tas preνistas ηο edita! e ηο contrato c das deιnais cοιnίηaςδes
!egais.

9.3- Α CONTRATADA sujeitar-se-a, eιn caso de inadiιnp!emento de sllas οbrίgaςδes, a

adνertencias, snspensoes e decΙaraςaο de inidoneidade para licitar οη contratar com Η

Αdmίnίstraςaο PίIblica, sem l'rejllizo das sanςδes !egais ηΗ esfera "ive! e criιninHl, Hlem de
mnltas estipHladHs na forma a segHir:

ο) Mll!tH de 10% (dez por cento) sobl'e ο vH!or h01nologHdo, etll CHSO de recllsH da licitante em
asslnar a Ata de Registro c!e Ρreςns oιn 05 (clnco) diHS ίlteis, contados da datH de SI1<\
cοnνοcaςaο.

1J) Mlllta c!e 0,3% (tres decinlOs 1'01' cento) ao dia, ate ο trigesiιno dia de atrHso na entrega dos
l'rodntos, sobre ο valor g!oba! do Contratn.

ο) Mn!ta de 10 % (dez 1'01' cento) do vHlor residllal do contrato, οη1 caso de:
ο.ι) Atl'aso, sHperior a trinta dias ηο entl'ega dos prodntos.
C.2) Desistencia de entregar os pΓOdntos.
9.4- As lun1tas preνistas nas alineas anteriol'es, nao SCΓaο al)licadas de lUOC]O cnmnlatiνo.
9.5- Ο vHlor da mHlta HplicadH sera dednzido l'elH SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

URBANO Ε INFRAESTRUTURA da Prefeitιιra ΜnnίcίΡΗΙ dc QllixerHmobitn, ΡΟΓ ocasiao do
pagHmento, tnoιnento em qlle a nnidHde responsavel pelo ιnesmo cοmιιηίcaΓa iι CONTRATADA.
9.6_- Ας s.ιιsρeηs?es referentes aos direitos de licitaΓ e contratar c01n Η ΑdmίηίstrΗςaο Ρίιb1ίCΗ
set'3O HI'ICadas a CONTRAADA ρe]ο ΡΓaΖΟ de ate 05 (cinco) anos, nos CHSOS em qlle Η
lnadlmplenCla acarretar preJlllZ0S para a Αdmίnίstraςaο.
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9.7- A declara<;ao de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Quixeramobim sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensao
prevista no item anterior.

9.8- As san<;6es previstas no item 9.7 poderao ser aplicadas a CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licita<;ao.

b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Administra<;ao P('blica, em virtude
de atos ilicitos praticados.

9.9- A inexecu<;ao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou parcial a

outra Empresa, sem previo assentimento do 6rgao/Entidade, enseja sua ,'escisao com as
consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.
9.10- Para aplica<;ao das san<;6es prcvistas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrativo para apura<;ao dos fatos, garantidos sempre 08 direitos previos da cita<;ao, da
ampla defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constitui<;ao Federal de 1.988.

CIAUSULA DtCIMA PRIMElRA - DAS ALTERAGOES NA ATA DE REGISTRO DE
PREGOS
11.1- A Ata de Registro de Pre<;os podera sofrer altera<;6es obedecidas as disposi<;6es contidas no
art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores altera<;6es.
11.2- 0 pre<;o registrado poder:i ser revisto em decorrencia de eventual redu<;ao daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve 0 custo dos bens registrados, cabendo a
SECRETARlA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitura
Municipal de Quixeramobim promover as necessarias negocia<;6es junto as licitantes.
11.3- Quando 0 pre<;o inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
pre<;o praticado no mercado, a SECRETARlA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Quixeramobim convocara a licitante visando a

negocia<;ao para redu<;ao de pre<;os e sua adequa<;ao ao praticado no mercado.
11.4-

Frustrada a

SECRETARIA

DE

negocia<;ao,

a licitante

DESENVOLVIMENTO

sera liberada
URBANO

E

do compromisso assumido e

INFRAESTRUTURA

da

a

Prefeitura

Municipal de Quixeramobim convocara as demais licitante8 visando igual oportunidade de
negociac;ao.

11.5- Quando 0 pre<;o de mercado tornar-se superior aos pre<;os registrados e a licitante nao -\
pllder cumprir 0 compromisso, devera apresentar a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitura Mllnicipal de Quixeramobim requerimento com
as devidas jllstificativas e comprova<;6es acerca do aSsllnto.
11.6- A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitnra

Municipal de Qllixeramobim, ap6s analise do reqllerimento, podera liberar a licitante do
compromisso assllmido, sem aplica<;ao da penalidade, caso confirmada a veracidade
justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunicac;ao ocorrer antes do pedido de
fornecimento.

11.7- Ocorrendo a libera<;ao da licitante conforme 0 item acima, a SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitura Mllnicipal de
Quixeramobim convocanl as demais licitantes visando igual opOItunidade de negociac;ao.
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11.8- Niio havendo exito nas negocia<;òes, a SECRETARIA DE DESENVOLV1MENTO URBANO
E INFRAESTRUTURA da P1'efeitura Municipal de Quixe1'amobim p1'oceden\ com a 1'evoga<;iio
da Ata de Registro de P1'e<;os, adotando as medidas cabiveis pa1'a obten<;iio de ajuste mais
vantajoso.

cLAUSULA DÉClMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREl;OS

12.1- SECRETARIA DE DESENVOLV1MENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da P1'efeitu1'a
Municipal de Quixe1'amobim pode1'a cancela1' 0 1'egistro de p1'e<;os, sem p1'ejuizo das san<;òes
cabiveis:
12.1.1- Quando a Licitante:

a) Niio mantive1', on deixa1' de comp1'ova1' que mantém as condi<;òes de habilita<;iio e qualifica<;iio
exigidas neste Edital;
b) Niio atende1', ou atende1' pa1'cialmente, os p1'e<;os e as condi<;òes estipuladas;
c) Reincidi1' em faltas no cump1'imento das ob1'iga<;òes que deco1'1'e1'em do Edital e da Ata dc
Regist1'o de P1'e<;os;
d) Recusa1'-se a 1'evisiio de p1'e<;os proposta pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

URBANO E INFRAESTRUTURA da P1'efeitura Municipal de Quixe1'amobim, com 0 intuito dc
adequa-los aos p1'aticados no me1'cado;
e) Demonst1'a1', comp1'ovadamente, a impossibilidade de atende1' as solicita<;òes de fornecimento

em 1'aziio dos p1'e<;os 1'egist1'ados, pela indisponibilidade do bem no me1'cado, ou, ainda, em
decorrencia de caso fortuito ou for<;a maior.
12.1.2- Quando a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da
P1'efeitu1'a Municipal de Quixe1'amobim:

a) Verificar que 08 prec;08 praticados no mercado sao mais vantajosos no que se refere 30
subitem 11.4 acima.

b) Entende1', motivadamente, conveniente e oportuno por 1'azòes de inte1'esse pllblico;
c) Constata1' fato impeditivo a manuten<;iio dos p1'e<;os 1'egist1'ados.

12.2- A licitante pode1'a solicita1' 0 cancelamento do sen 1'egistro de p1'e<;os na ocorrencia de fato
supervenicnte que venha comprometer a perfeita execuc;ao do ajustadol decorrentes de caso-\
fortuito ou forc;a maiorl devidamente comprovados.

cLAUSULA DÉClMA TERCElRA - DA FISCALIZAl;AO
13.1- A execu<;iio da Ata de Registro de P1'e<;os se1'a objeto de acompanhamento, fiscaliza<;iio e
avalia<;iio por inte1'médio da SECRETARIA DE DESENVOLV1MENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA da Prefeitu1'a Municipal de Quixeramobim.

13.2- A fiscaliza<;iio de que trata 0 subitem anterio1' sera exe1'cida no interesse da SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da P1'efeitura Municipal cle

Quixeramobim.
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'3.3- Quaisquer exigencias de fiscaliza<;ao inerentes ao objeto da Ata de Registro de Pre<;os
deveriio ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer 6uus para a SECRETARlA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de
Quixeramobim.

CrAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONTRATAC;Ao
'4.'- Durante 0 prazo de validade do registro de pre<;os, as empresas detentoras poderao ser
convidadas a firmar contrata<;6es de fornecimento, observadas as condi<;6es fixadas ncste Edital
e nas determina<;6es contidas na legisla<;ao pertinente.

'4.2- Aplica-se as contrata<;6es de fornecimento decorrentes de registro de pre<;os as disposi<;6es
da Lei Federal nO 8.666/93, com suas respectivas altera<;6es posteriores, no que couber.
'4.3- Na hip6tese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou nao firmar a
contrata<;ao uo prazo e condi<;oes estabelecidos, podera ser firmada contrata<;ao com as demais
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classifica<;6es, ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condi<;6es propostas pela primeira colocada e atendidas as
especifica<;6es e prazos exigidos neste EditaJ.

CrAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
25.1- Fica eleito 0 foro da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que ap6s lido,
conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Quixeramobim-Ce, _ de

Flavio Ravy Ferreira da Silva
Secretario de Infraestrutura

de 20_

Nome do Representante Legal
Nome da Empresa

6RGAO GERENCIADOR

LICITANTE

TESTEMUNHAS:
l.

Nome:
CPF:
2.

_

Nome:
CPF:
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ANEXO DAATA DE REGISTRO DE PREI;OS N° 07.007/2019-PERP

Este dOClllnento e parte integrante da Ata de Registro de Pre<;os nס
, celebrada entre
o mllnicipio de Qllixeramobim, atraves da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA e a elnpresa abaixo indicada, ClljO percentllal de descontr כsrכbre rכS pl'e<;os
da Tabela da SEINFRA/CE N° 26.1 (desonerada כcsta delnonstrado na planilha segllinte,

conforme resllltado extraido do lnapa de lances ofel.taclrכs nr כPregao ELETRONICO n°
°7.007/2019-PERP.
EMPRESA

ENDERE<;:O
CNPJNס
3.5

DISCRIMINAl;AO

ITEM

UND

MANUTEN<;:AO

PREVENTIVA

CORRETIVA

PREDIAL

VALOR

DESCON1'O

ESTlMADO

%

E

DE
LOGRADOUROS
CIDADE
DE
QUIXERAMOBIM/CE,
COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E

E9UIPAMENTOS E
PUBLICOS
DA

PE<;AS DE REPOSI<;Ao PELO MAIOR
1

PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE
A TABELA DE PRE<;OS E CUSTOS DA

SERV

CONSTRU<;Ao CIVIL DA SEINFRA/CE
(26.1

-

ATENDER

DESONERADA),
AS

R$
600,000,00

PARA

NECESSIDADES

DA

SECRETARIA

DE
URBANO
E
INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA
DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL DE OUIXERAMOBIM.
_

-Ce, _ de

NOlne do Ordenador de Despcsas

Flavio Ravy Ferreira da Silva

ORGAO GERENCIADOR

_

de20_

Nome clr כRepresentante Legal

NOlne da Empresa
LICITANTE
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°

_

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O

MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, ATRAVES DA
SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, COM A
EMPRESA

.

,

PARA

O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

o municipio de Quixeramobim, com sede na Rl1a
_____.• inscrito na CNP.J sob o n_O

• n° __, bairro
• atraves da SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. neste ato representada pelo(a)
Ordenador(a) de Despesas, Sr(a).
.__ • doravante denominado
de CONTRATANTE e, do outro 1ado. a empresa
• com endere,o na Rua
......................... , N°
, bairro
, em
, Estado do
, inserita
na

CNPJ

sob

________________ ..

o

n°

,

representada

por

..

,

CPF

n°

, ao flm assinado, doravante denominada de CONTRi\TADA, de acordo com o

Edital de Pregao ELETRONICO n°
, Processo n°
,
em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 dejunho de 1993 e suas
altera,6es posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de ju1ho de 2002, sujeitando-se os
contratantes as suas normas e as clausulas e condi,6es a seguir ajustadas:

CrAUSULA PRIMElRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1- Processo de Licita,ao, na modalidade Pregao ELETRONICO, em conformidade com a Lei

Federal Na 8.666/93 e suas altera,6es posteriores, a Lei Federa1 n° 10_520, de 17/07/2002 e
Decreto n° 5-450 de 31 de maio de 2oo5,devidamente homo1ogado pelo(a) Exmo(a)_ Sr(a).
Ordenador(a)

de

Despesas

da

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO

URBANO

E

INFRAESTRUTURA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto o REGISTRO DE PRE<;OS PARA FUTUROS E

EVENTUAIS SERVI<;OS DE MANUTEN<;AO PREVENTlVA E CORRETIVA
PREDIAL DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PE<;AS DE REPOSI<;AO PELO MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRE<;OS E CUSTOS DA

CONSTRU<;AO CIVIL DA SEINFRA/CE (26.1 - DESONERADA), PARA ATENDER
AS

NECESSIDADES

DA

SECRETARIA

INFRAESTRUTURA
DA
PREFEITURA
conforme especificaoes 00 Anexo I.

DE

DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL

DE

URBANO

E

QUIXERAMOBIM, 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
;p- A CONTRATANI'E pagad ao(a) CONTRATADO(A) pe1a execu,ao do objeto deste contrato
o va10r g10bal estimado de R$
(
). conforme planilha
abaixo, considerando o desconto em percentua1 de __% (__ por cento). com Tabela de
pre,os da SEINFRA/CE N° 26.1 (desonerada).
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DISCRIMINAl;AO

ITEM

UND

MANUTENyAo

PREVENTIVA

CORRETIVA

PREDIAL

EQUIPAMENTOS

DESCONTO
%

E

DE

PÚBLICOS

LOGRADOUROS

VALOR

ESTIMADO

E
DA

CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE,
COM

REPOSIyAo
PERCENTUAL
1

DE

FORNECIMENTO

MATERIAIS

DE

PEyAS

E

MAIOR

PELO
DE

DESCONTO

SOBRE A TABELA DE PREyOS E

SERV

CUSTOS DA CONSTRUyAo CIVIL

R$
600.000,00

-

(26.1
SEIN FRA/CE
DESONERADA), PARA ATENDER
DA

AS

-

NECESSIDADES

DA

DE

SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO

URBANO

E

INFRAESTRUTURA

DA

PREFEITURA

DE

MUNICIPAL

QUIXERAMOBIM.

CLAÚSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4.1 - Executar O objeto em conformidade com as condi6es deste instrumento.
4.2 - Manter durante toda a execuao contratual, em compatibilidade com as obriga6es
assumidas, todas as condi6es de habilitaao e qualificaao exigidas no presente termo.
4.3 - Aceitar, nas mesmas condic;öes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressöes

limitadas ao estabelecido no 91°, do art. 65, da Lei Federal nO 8.666/1993, tomando-se por base
o vaJor contratual.

4-4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamentc it contratante ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execuao do objeto, nao podendo sel' arguido para
efeito de exclusao ou reduao de sua responsabilidade o fata de a contratante proceder it
fiscalizac;ao ou acompanhar a execuc;ao contratua1.

4.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre
a execuc;ao contratual, inclusive as obrigac;öes relativas a salários, previdencia social, impostos,
encargos sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento
das leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislaií.o correlata, aplicáveis ao

pessoal empregado na execuao contrattJaI.
4.6 - Prestar imediatamente as informa<;:öes c os esc1arecimentos que venham a ser solicitados

pela contratante, salvo quando implicarem em indagac;öes de caráter técnico, hipótese em que
serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condi6es de

defeito ou em desconformidade com as especifica6es deste termo, no prazo fixado pelo Órgao
Contratante, contado da sua notificaao.

46
Rua Monsenhor SaJviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim.Ce
CNPJ 07.744.303/0001.68 - CGF 06.920.168-4

-\

GOvt.NO MUN,CIPA!.

QUIXERAMOBIM
ÚJódo,>do looon do C.,..,,,,io ,10 C<,,,,,

Comíssáo de Licitar;ao

4.8 _ Cumprir, quanda for 0 easa, as eandi96es de garantia do abjeta, respansabilizanda-se pela

periado oferecida em sua propasta de pre9as, observanda 0 prazo mínima exigida pela
Adminístra9aa.

4.9 - Naa pennitil' a utiliza9aa de qualquer trabalha do menar de dezesseis anas, exceta na

condi9aa de aprendiz para os maiores de quatorze anas, nem permitir a utiliza9aa do trabalha
do menar de dezoita anas em trabalha naturna, perigasa au ínsalubre.
4.10 - Manter-se, durante tada 0 periado de vigéueia do Cautrata a ser tinnado, um preposta
aeeita pela Cantratante, para representa9aa da Cantratada sempre que for necessária e
eamunicanda, par eserita, a Cantratante qualquer mudan9a de endere9a au telefane cantata.
4.11 - Acatar as orientac;öes da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizac;ao,
prestanda os esc1arecimentas salieitadas e atendenda as rec1ama96es formuladas.
4.12 - Respansabilizar-se pela fiel execu9aa do abjeta eantratual no prazo estabelecida neste
termo.

4.13 - Respansabilizar-se pelas vícios e danas decarrentes da execu9aa do abjeta, de acarda cam
os artigas 14 e 17 a 27, do Códiga de Defesa do Cansumidar (Lei n° 8.078, de 1990), ficanda a
Cantratante

al1tarizada

a

descontal'

dos

pagamentas

devidas

a

Cantratada,

0

valar

correspandente aas danas safridas.

4.14 - É vedada a subcantrata9ao total do abjeta, senda admitida, no entanta, a subcantrata9aa
parcial, limitada a 30% (trinta par cento) do valar eantratual, desde que apravada pela
município.

4.14.1 - Na hipótese de a Cantratada naa dispor de pessaal qualificada para a execu9ao dos
servic;os Técnicas Auxiliares, esta poderá subcontratar, sob sua total responsabilidade,
outra empresa para que os fac;a, em rigorosa ohedieneia as espeeitieac;ðes. Neste easo, a
Contratada deverá submeter a Prefeitura de Quixeramobim para aprovac;ao 0 nome e a
qualificac;ao dos subcontratados para a execuc;ao dos servic;os, devendo substituí-Ios easa
sejam rejeitadas pela Fiscaliza9aa. Tadas os servi90s deveraa ser apresentados cam ART do
Profissional que executau 0 servi9a.
4.15 - Dtilizar prafissianais devidamente habilitadas.
4.16 - Substituir os profissianais nas easas de impedimentos fartl1itas, de maneira que naa se
prejudiql1em 0 bam andamenta e a baa presta9ao dos servi9as.

4.17 - Faeilitar a a9aa da fisealiza9ao na inspe9aa dos servi90s, prestanda, prontamente, os
esc1arecimentas que farem solicitados pela CONTRATANTE.

4.18 - Respander perante a Prefeitura Ml1nicipal de Quixeramabim, mesmo no easa de al1sénei:rR

au amissaa da fisealiza9aa, indenizanda-a devidamente par ql1aisquer atas au fatas lesivas aas \
seus intel'esses, que possam interferir na execuc;ao do contrato quer sejam eles pl'aticados pOl'

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados
a terceiras, devenda a CONTRATADA adotar medidas preventivas cantra esses danos, cam fíel

observancia das normas emanadas das autoridades campetentes e das disposic;ðes legais
vigentes.

4.19 - Respander, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos dacumentos manuseados, senda que a
CONTRATADA nao deverá, mesmo após 0 término do contrato, sem consentimento prévio, pOl'
eserita, da CONTRATANTE, fazer usa de ql1aisquer dael1mentas au informa96es especificadas
no parágrafo a11terior, a nao ser para fins de execw;ao do contrato.
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4.20 _ Providenciar a imediata corre,ao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE.

4.21 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, tambCm, de sua responsabilidade
o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a presta,ao dos
servic;os contratados inclusive as contribuic;6es previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da
Prefeitura Municipal de Quixeramobim por eventuais autua,oes administrativas e/ou judiciais
uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia as suas obriga,oes, nao se
transfere a Prefeitura Municipal de Quixeramobim.

4.22 _ Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documenta,ao refereute ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenchirios relacionados com 0 objeto do
CONTRATO.

4.23 _ Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a
Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da presta,ao dos servi,os.

4.24 - Respeitar as normas de seguran,a e medicina do trabalho, previstas na Consolida,ao das
Leis do Trabalho e legisla,ao pertinente.

4.25 _ A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigencias e condic;6es a segl1ir estabelecidas:

a) Prestar os servi,os de acordo com 0 edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT;
b) Atender as normas da Associa,ao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela confonnidade, adequa,ao, desempenho e qualidade dos servi,(lS
garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar 0 Contrato decorrente desta Iicita,ao no CREA, na forma da Lei, e apresentar 0
comprovante de "Anota,ao de Responsabilidade Tecnica - ART" correspondente, antcs da

apresenta,ao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, sob pena de
retardar 0 processo de pagamcnto.

4.26 - Fornecer todos os materiais e mao-de-obra necessaria e indispensavel a cOlnpleta e
perfeita elabora,ao dos Projetos.

4.27 - Realizar os projetos no prazo estiplllado, observadas as norrnas tecnicas vigentes e 0
disposto no presente Termo de Referencia.
4.28 - Fornecer as ART's (Anota,ao de Responsabilidade Tecnica) do CREA dos projetos
apresentados.
4.29 - Apresentar Proposta de Prec;os de acordo com 0 objeto a ql1e se refere este Termo de

Referencia.

4.30 - E responsabilidade da Contratada, a boa execu,ao e a eficiencia dos servi,os que
efetuar,

de acordo com 0 estabelecido pela legisla,ao

consumidor,

c6digo

civil

e

as determina,oes do

municipal, c6digo de defesa do

Conselho Regional de

Engenharia e

Arqllitetl1ra, CREA, devendo atender alem dos encargos contidos nas clal1sulas contratual,

edital de Iicita,ao c no presente Termo de Referencia.
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4.31 - A FASE CONTRATUAL DEVERA SER PRECEDIDA DE PROJETO COM AS
DEVIDAS ESPECIFICA<;OES DO SERVI<;O A SER EXECUTADO.
CIAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

5.1 - Solicitar a execuao do objeto ii CONTRATADA atraves da emissao de Ordem cle Servio,
ap6s emissao de elTIpenho.

5.2 _ Proporcionar ii CONTRATADA todas as condi5es necessarias ao p1eno cnmprimento das

obriga5es clecorrentes do objeto contratna1, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e
suas alterac;oes posteriores.

5.3 - Fisca1izar a execlwao do objeto contratual, atraves de sua uniclacle competente, poclenclo,
em decorrencia, solicitar providencias da CONTRATADA, qne atenclera ou justificara de
imecliato.

5-4 - Notificar a CONTRATADA de qualqner irregn1aridade clecorrente da execnao do objeto
contratual.

5.5 - Efetuar os pagamentos devidos ii CONTRATADA nas condi5es estabelecidas neste Termo.
5.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
5.7 - Permitir acesso clos empregaclos da CONTRATADA iis depenclencias do CONTRATANTE
para a execuao do objeto contratnal.

5.8 - Prestar as Informa5es e os esclarecimentos qne venham a ser solicitaclos pelos
empregados da CONTRATADA.

5.9 - Recnsar os servios que nao apresentarem eondi5es de serem nti1izados.

5.10 - Comunicar ii CONTRATADA qna1quer irregn1aridacle na prestaao dos servios e
interromper imediatamente a execuc;ao se for 0 caso.
5.11- Indicar na Ordem de Servio 0 local em que devera ser realizada sna execnao.
5.12 - Impedir qne terceiros executem os servios ohjeto deste termo sem a expressa

antorizaao da CONTRATANTE.

5.13 - Fornecer todas as informac;oes disponiveis e necessarias a execuc;ao dos Projetos, caso
nao constem da docnmentaao que integra 0 Contrato.

CIAUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA
6.1 - Qnanto a entrega:
6.1.1 - Os servi.;os deverao ser iniciados no prazo maXllTIO de ate 05 (cinco) dias corridos,

contados da data cle recehimento da Ordem cle Servio a ser emitida pela administraao on
instrumento equivalente e rigorosamente de acordo com as especificac;5es estabelecidas na

proposta vencedora e no Termo de Referencia, sendo que a nao observancia destas condic;5es,
implicara na nao aceitac;ao dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamac;ao ou

indenizaao por parte da inadimp1ente.
6.1.2 - 0 servic;o a ser entregue estara sujeito a aceitac;ao plena pelo Contratante que, para tanto,
designara servidor que acompanhara a sua execu.;ao e 0 submetera ao recebimento provis6rio,
onde serao examinadas as especificac;5es e, caso estejam de acordo com 0 Termo de Referencia e
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proposta da Contratada sera atestada 0 seu recebimento mediante emissao do Termo
Recebimento Definitivo de cada pareela executada.

6.1.3 - Caso 0 servi<;o executado nao esteja de acordo com as exigencias do Termo de Referencia
e da proposta de pre<;os da Contratada, 0 mesmo sera rejeitado e a Contratada devera refaze-Io.
6.1.4 - A Contratada ficara obrigada a executar novamente, sem (mus para a Contratante, 0
servic;;o que vier a sel' recusado.

6.1.5 - 0 objeto contratuai devera sel' executado em conformidade com as especifica<;6es
estabelecidas nestc instrumento, nos locais indicados na Ordem de Servi<;o a sel' emitida pela
administrac;;ao ou instrumento equivalente.

6.1.6 - Os atrasos ocasionados por motivo de for<;a maior ou caso fortuito, desde que justificados
ate 02 (dois) dias Meis antes do termino do prazo de entrega do servi<;o, e aceitos pela
contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.

6.1.7 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qnal estipulado no
Termo de Referencia sera exclusiva do(s) servidor(es) autorizado(s) pelo orgao Contratante,

encarregado de acompanhar a execu<;ao do servi<;o e recebimento do objeto contratuaI,
conforme art. 67 da Lei 8.666/93.
6.1.8

-

A

CONTRATANTE

designara

um

servidor/comissiio,

cujo

proposito

sera

0

acompanhamento da execu<;ao dos servi<;os e a conferencia desta com as especifica<;6es contidas

na propasta de pre<;os e no Termo de Referencia. Caso 0 objeto esteja em desacordo com as
especifica<;6es contidas naqueles instrumentos, sera rejeitado 0 recebimento do mesmo.
6.2 - Quanto ao recebimento:

6.2.1 -

Provisoriamente, apartir da execuc;;ao do servic;;o, para efeito de verificac;;ao da

conformidade com as especifica<;6es constantes do Termo de Referencia e da proposta.
6.2.2 - Definitivamente, ap6s a verificac;;ao da conformidade com as especificac;;5es constantesdo
Terma de Referencia e da proposta, e sua conseqnente aceita<;ao, que se dara ate 05 (cinco) dias
11teis do recehimento provis6rio.
6.2.3 - Na hipotese de a verifica<;iio a que se refere 0 subitem anterior nao sel' procedida dcntro
do prazo fixado, repntar-se-a como realizada, consnmando-se 0 recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

6.24 - A nota fiscal/fatura que apresente incorre<;6es sera devolvida ii contratada para as

devidas corre<;6es. Nesse caso, 0 terma de recebimento definitivo somente podera sel' emitido
apos a referida corre<;ao.

6.2.5 - A Administra<;ao rejeitara, no todo ou em parte, a presta<;ao de servi<;os em desacordo
com as especifica<;-6es tecnicas exigidas.

6.2.6 - A rejeic;;ao do objeto por estar em desacordo com as especificac;;6es, que vier a ocorrer, nan
justificara. possivel atraso no prazo de execuc;;ao fixado, sujeitando 0 Contratado as sanc;;6es
previstas.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDI<;:OES DE PAGAMENTO
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7.1 _ O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias up6s o encaminhamento da
documenta9ao tratada neste subitem, atraves de credito na Conta Bancaria do fornecedor ou
atraves de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documenta9ao:

Il Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via (mica, devidamente autorizada pelo ordenadOl' de

despesas (pague-se) e atestada pOl' servidor responsavel pelo recebimento do objeto deste
termo,

Il) Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao (PGFN), com abrangencia inclusive as eontribui90es sociais,

III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo municipio domiciliado, e,

VI) CND emitida pela Justi9a Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12-440/2011.
7.2 _ Nao sera efetuado qualquer pagamento il CONTRATADA em caso de descumprimento das
condi90es de habilita9ao e qualifiea9ao exigidas neste termo.

7.3 - E vedada a realiza9ao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao estiver
de acordo eom as especifiea90es deste instrumento.

7-4 - Se o objeto nao for executado conforme condi90es deste termo, o pagamento ficara
suspenso ate sua execw;ao regular.

7.5 - Nenhum pagamento sera efetuado il CONTRATADA, enquanto pendente de liquida9ao,
qualquer obriga9iio financeira decorrente de penalidade ou inadimplencia, sem que isso gere
direito a reajustamento de pre90s.

CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORl;AMENTARIOS
8.1 - As despesas decorrentes da Ata de Registro de Pre90s sedio provenientes dos recursos da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de
Quixeramobim, consignadas ils dota90es Or9amentarias a seguir discrirninadas:
____.__

., elemento de despesa:

CLAUSULA NONA

-

DO

REAJUSTE

_

E

DO

e fonte de recursos:

REEQUILIBRIO

_

ECONOMICO

FINANCEIRO

9.1 - O valor dos Contratos decorrentes da Ata de Registro de Pre90s nao sera objeto de reajnste, Jl
antes de decorridos 12 (doze) meses da eontrata9iio, hip6tese na qual podera ser ntilizado o
INCC - indice Nacional da Constnu;ao Civil ou outro equivalente que venha a substitui-Io, caso

este seja extinto, tomando-se por base a data da apresenta<;ao da proposta.
9.2 - Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, au previsiveis, porem de consequencias

incalcuhl.veis, retardadores ou impeditivos da execu<;ao do ajustado, ou ainda, em caso de forc;a
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraorclimiria e
extracontratual, podera, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal
situa<;ao e termo aditivo, ser restabelecida a rela<;ao que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos da Contratada e a retribui<;ao da Administra<;ao para a justa remunera<;ao do
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servi<;o, objetivando a manuten<;ao do equilíbrio econ6mico-financeiro inicial clo contrato, na
forma do artigo 65, II, "d" cia Lei Federal n" 8.666/93, alterada e consolidada.

cLÁUSULA DÉClMA - DO PRAZO E VIGENCIA DO CONTRATO:
10.1. O prazo de validade do conh'ato será até _ de
cle
., a cantar da data de
assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado, na forma do Art. 57, da Lei Federal 8.666/93
e suas demais alterac;óes.

CLAÚSULA DECIMA-PRIMElRA - DAS ALTERA<;ÓES CONTRATUAIS
11.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mes mas eondi<;6es contratuais, aeréscimos ou
supress5es no quantitativo do objeto contratado, até o lim ite de 25% (vinte e cinco pOl' cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no  1", art. 65, da Lei na 8.666/93 e
suas altera<;5es posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SAN<;ÓES
12.1- Ficará impedido cle licitar e contratar com a Aclministra<;ao, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da puni<;ao Oll até que seja promovida a
reahilita<;ao perante a própria autoridade que aplicou a penalidacle, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realiza<;ao clo certame.
h) Cometer fraude fisea!.
c) Deixar de apresentar documento exigido para pattieipa<;ao no certame.
d) Apresentar clocumento ou declara,ao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor pre,o ofertado em qualquer fase do certame.
t) Comportar-se de modo inid6neo.

g) Cometer fraude na presta,ao dos servi,os, e
h) Descumprir prazos.
12.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
Quixeramobim e, no casa de suspensao de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais comina,6es
legais.

12.3- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em casa de inadimplemento de suas obriga<;5es, a
advert€mcias, suspensoes e declara<;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra,ao Públiea, sem prejuizo das san,6es legais na esfera cível e criminal, além cle
multas estipuladas na forma a seguir:

a) Multa de 10% (dez pOl' eento) sobre o valor homologado, em caso de reeusa cia licitante em
assinar a Ata de Registro de Prec;os em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
convoca<;ao.

b) Multa cle 0,3% (trés décimos pOl' cento) ao clia, até o trigésimo dia de atraso na entrega dos
produtos, sohre o valor giobal clo Contrato.

c) Multa de 10 % (dez pOl' cento) clo valor residual do contrato, em caso de:
C.I) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
C.2) Desisténcia de entregar os produtos.
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12-4- As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulativo.
12.5- O valor da multa aplicada sera deduzido pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por ocasiao do
pagamento, momento em que a unidade responsavel pelo mesmo comunicara à CONTRATADA.
12.6 - As suspensòes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administraçao Pùblica
serao aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a
inadimpléncia acarretar prejuizos para a Administraçao.

12.7- A declaraçao de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Quixeramobim sera aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensao
prevista no item anterior.
12.8- As sançòes previstas no item 11.7 poderao ser aplicadas à CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitaçao.

b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Administraçao Pùblica, em \rtude
de atos ilicitos praticados.

12.9- A inexecuçao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferéncia total ou parcial a

outra Empresa, sem prévio assentimento do 6rgaojEntidade, enseja sua rescisào com as
consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmentc.
12.10- Para aplicaçao das sançòes previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrativo para apuraçao dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citaçao, da
ampIa defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituiçao FederaI de 1.988.

cLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1- A rescisao contratual podera ser:

a) Determinada por ato unilateral c escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei FederaI nO 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizaçao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniéncia
da Administraçao;

13.2- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nO 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
13.3- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequèncias previstas
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nO 8.666/93.

cLAUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1- Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestaçao final, completa e

exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

14.2-

Obrigaçao do contratado dc

manter, durante toda a

execuçao do Contrato,
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eompatibilidade eom as obrigações po".f- assumiðas， todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação

CLÁUSULAD亘CIMA-QUINTA - DO FORO

15・1- Fica eleito 0 foro da Comarca de Quixeramobim， para. conheeimento das questões
IelacIonadas COIn o presente COIHEato que naoforem resolvidos pclos meios admmistratlvosE， a回剖1m， ln凶】t蛇凶eir叩nen此te ac∞ordados nas c1áωus叩ulas e condiçõ時間tro-田tipuladas，・as paltes
contratantes assinam 0 presente instrumento， em duas vias， para que 8t川am seus .lUrICllCOS e
legais efeitos.

〆'、

de 20

守Ce，一一de

Nome do Order】ador de Despesas
Seeretário de Infraestrutura
CONTRATANTE

Nome <10 Representante Legal
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1

Nome:
CPF:

Nome:

CPF:
〆-、

人
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ANEXO VI - MODELO DE PROCURACAO
PROCURA<;AO

OUTORGANTE: Nome e qualifica,ao.

OUTORGADO: Nome e qualifica,ao.

PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto à Prefeitura
Municipal de Quixeramobim, no processo de Pregao Eletrànico n° 07.007/2019 - PERP,
podendo 0 mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregao os envelopes de habilita,ao e
proposta de preGos, assinar toda a documenta<;ào necessaria, como também formular ofeltas e
lances verbais de pre,os e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
OUTORGANTE e tudo 0 mais que se fizer necessario ao fiel cumprimento deste mandato.

Local e data

Nome do representante Legal
CPFN°

_

\
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