
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEW II - MODELO BE APREsENTAçAo BE CARTA-FROFOSTA 

Local e data 

A 
Prefeitura Municipal de Arrieiroz 
Comissao Permanents de Licitaçao 
Arneiroz - CE. 

REF: TOMADA DE PREOS No 2018.10.10.1 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREOS No 
2018.10.10.1, cujo objeto é a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 
SERVIOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQAO DE 09 (NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS 
PARA 0 CONTROLE DE DOENA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME 
ANEXOS, conforme projeto a orçamento em anexo, pelo preço global de R$  

), corn prazo de execuço ate 180 (canto a oltenta) Was. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no 
prazo determinado no documento de convocaçäo, indicando pars esse fim 0(a) Sr(a). 

portador(a) da carteira de identidade n o . 

e CPF no 	 , coma representante legal desta empress. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
da abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execuçao dos serviços objeto deste 
Edital a qua serão executados conforme exigência editailcia e contratual, e que serão iniciados dentro do 
prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosarnerite, 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 



MODELO DE PLANILHA ORQAMENTARIA E 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ttLd 	
, j 

TOMADA DE PRE( ;OS N° 2018.10.10.1 

OB.JETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUQAO DE 09 (NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA 0 CONTROLE 
DE DOENQA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS. 

01. PLANILIIA oRçAMENTARIA 

- 	de 	de 2018. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 



ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO  
AO UflCE 

CONTRATO N°_______ 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, ATRAVES DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR.A, SERVIOS 
PUBLICOS E TRANSPORTES, COM A EMPRESA 

PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE 
DECLARA: 

o Municipio de Ameiroz, pessoa jurIdica de direito pUblico interno, corn sede na Praça Joaquini Felipe, No 
15 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob a no. 06.748.29710001-54, atravAs da Secretaria de lnfraestrutura, 
Servicos PUblicos e Transportes, representada par seu Ordenador de Despesas, Sr JOSÉ GOMES 
NOGLJEIRA DA SILVA, infra-fimiado, doravante denorniriada de CONTRATANTE a, do outro lado, a 
empresa,  corn endereço a  em ________, Estado do 

inscrito no CNPJ sob o if 	representada par 	 ___ 
portador(a) do CPF no  ao firn assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, 
de acordo corn o Edital de Tomada de Preços no 2018.10.10.1, ern coriformidade corn o qua preceitua a 
Lei Federal no 8.668193 e suas alteraçOes posteriores, sujeitando-se as contratantes as suas normas e as 
clausulas e condiçoes a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FuNDAMENTA4;A0 LEGAL 
1.1- Fundamenta-se este contrato na Tornada de Preços no 2018.10.10.1, na Lei no 8.666/93 e suas 
alteracöes posteriores a na proposta de preços da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1-0 presente contrato tern par objeto a CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS 
E SERVI9OS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUcAO DE 09 (NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS 
PARA 0 CONTROLE DE DOENA DE CHAGAS NO MLJNICIPIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME 
ANEXOS, parts integrante deste processo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAQAO DO CONTRATO 
3.1- A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pale execução do objeto deste contrato a valor global de 

3.2- 0 contrato terâ urn prazo de vigéncia a partir da data da assinatura, ate 180 (cento e oltenta) dias, 
podendo ser prorrogado nos casos e forrnas previstos na Lei n 2  8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alteraçOes posteriores. 

CLAUSULA QUARTA - DAS cONDIcOES DE PAGAMENTO 
4.1- A fatura relative aos serviços mensalmente prestados deveré ser apresentada a Secretaria de 
Infraestrutura, Servicos Püblicos a Transportes, ate o 100  (décirno) dia Util do rnês subsequente a 
realização dos serviços, para fins de conferéncia a atestaçâo da execuçâo dos serviços. 
4.2- A fatura constarã dos serviços efetivarnente prestados no periodo de cada rnês civil, de acordo corn o 
quantitativo efetivamente realizado no mès, cujo valor será apurado através de rnedição; 

4.3- Caso a rnedição seja aprovada pela Secretaria de lnfraestrutura, Serviços PUbhcos e Transportes, o 
pagarnento sara efetuado ate o 30 0  (trigésimo) dia apOs o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), 
junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Arneiroz. 

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREO 
5.1-Os preços são firrnes e irreajustéveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a canter da data da 
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) mesas, as precos contratuais poderâo ser 
reajustados, tomando-se par base a data da apresentação da proposta, corn base no INCC - Indice 
Nacional da Construção Civil ou outro equivalente qua venha a substitul-lo, caso este seja extinto. 

CLAUSLJLA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS 
6.1- As despesas decorrentes da contrataçao correrão par conta dos recursos provenientesna seguinte 
classiticaçao orçarnentária no 26.782.0586.1009.0001, elernento de despesa no 4.4.90.51.00. 



CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAçOES CONTRATUAIS 
71-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, acrsâipio 	 c5 supressoes no quantitativo do objeto contratado, ate o hrnite de 25% (vinte e cinco por centbo vaFre 4, 
inicial atualizado do Contrato, conforme 0 disposto no § 1, art. 65, da Lei flQ  8.666/93 e suas altqraJ33 ,1 
posteriores. 

CLAUSULA OITAVA - DOS PRA4ZOS 
8.1- 0 contrato terá urn prazo de vigência a partir da data de ernissâo da ordern de serviço ate 30(trinta) 
dias, contados a partir do recebirnento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
8.666193 e suas alteracOes. 
8.2-Os pedidos de prorrogação deverao se fazer acompanhar de urn relatôrio circunstanciado e do novo 
cronograrna fIsico-financeiro adaptado as novas condiçOes propostas. Esses pedidos serâo analisados e 
julgados pela fiscaFzação da Secretaria de lnfraestrutura, Serviços Püblicos e Transportes da Prefeitura 
Municipal de Arneiroz. 
8.3-Os pedidos de prorrogaçao de prazos serâo dirigidos a Secretaria de lnfraestrutura, Servicos PUblicos 
e Transportes, ate 10 (dez) dias antes da data do térrnino do prazo contratual. 
8.4- Os atrasos ocasionados por motivo de force rnaior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Infraestrutura, Serviços PUblicos e Transportes da 
Prefeitura Municipal de Arneiroz, nâo serâo considerados corno inadirnplernento contratual. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
9.1-A Coritratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicOes necessárias so pleno 
cumprirnento das obrigaçOes decorrentes do Terrno Contratual, consoante estabelece a Lei ri 2  8.666/93 e 
suas alteraçOes posteriores; 
9.2- Fiscatizar e acornpanhar a execução do objeto contratual; 
9.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada corn a execuçao do objeto contratual, 
diligenciando nos casos qua exigeni providencias corretivas; 
9.4- Providenciar Os pagarnentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidarnente atestadas 
pelo Setor Cornpetente. 

CLAIJSIJLA DECIMA - DAS OBRIGAçOE5 DA CONTRATADA 
10.1- Executar o objeto do Contrato de conforrnidade corn as condiçOes e prazos estabelecidos nesta 
Tornada de Preços, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certarne; 
10.2- Manter durante toda a execuçäo do objeto contratual, ern compatibilidade corn as obrigaçOes 
assumidas, todas as condiçaes de habilitaçâo e qualificaçao exigidas na Lei de LicitaçOes; 
10.3- Utilizar profissionais devidarnente habilitados; 
10.4 - Substituir as profissionais nos casos de irnpedirnentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquern 
o born andarnento e a boa prestaçao dos serviços; 
10.5- Facilitar a ação da fiscalizaçao na inspeçao dos serviços, prestando, prontamente, Os 
esciarecirnentos qua forem solicitados pela CONTRATANTE; 
10.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Arneiroz, rnesrno no caso de ausëncia ou ornissäo da 
fiscalizaçao, indenizando-a devidarnente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, qua 
possam interferir na execuçao do contrato, quer sejam eles praticados por ernpregados, prepostas 
Municipais junto a Secretaria ou rnandatários seus. A responsabilidade se estenderé a danos causados a 
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, corn fiel observância 
das normas ernanadas das autoridades cornpetentes e das disposiçoes legais vigentes; 
10.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos docurnentos rnanuseados, sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo apOs 0 térrnino do contrato, sern consentirnento prévio, por escrito, da 
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer docurnentos ou informaçoes especificadas no parágrafo anterior, 
a nâo ser para fins de execução do contrato; 
10.8- Providenciar a irnediata correção das deftciéncias e/ ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
10.9- Pager seus ernpregados no prazo previsto ern lei, sendo, tarnbérn, de sua responsabilidade 0 
pagarnento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidarn sobre a prestaçâo dos serviços 
contratados inclusive as contribuiçOes previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, ernolurnentos, 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando exclulda qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz por eventuais autuaçOes administrativas elou judiciais uma vez qua a inadimpléncia da 
CONTRATADA, corn referéncia as suas obrigaçOes, não se transfers a Prefeitura Municipal de Ameiroz; 
10.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentaçâo referents ao pagarnento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados corn o objeto do CONTRATO; 
10.11- Responder, pecuniariarnente, por todos os danos e/ou prejuizos qua forern causados a Uniâo, 
Estado, MunicIpio ou terceiros, decorrentes da prestaçao dos serviços; 



10.12- Respeitar as norrnas de segurança e medicina do trabalbo, previstas na Consolidacad ds Lei's qa Cc) 

Trabalbo e legislação pertinente; 
10.13- Responsabilizar-se pela adoçao das medidas necessârias a proteção ambiental e as 
pare evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando a disposto naleislacjo o I federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98; 'Y- 
10.14- Responsabilizar-se perante Os Orgäos e representantes do Poder Püblico e terceiros par eventuals 
danos ao meio ambiente causados por acâo ou omissâo sua, cia seus empregados, prepostos Municipais 
junto a Secretaria ou contratados; 
10.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigèncias 
e condiçöes a seguir estabelecidas: 
a) Prestar Os servicos de acordo corn o edital a seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 
b) Atender as normas da Associaçäo Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c) Responsabilizar-se pale conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos servicos e bens, bern 
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo qua não 
sejam de sue fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitacao no CREA, na forma da Lei, e apresentar 0 
comprovante de "Anotaçao de Responsabilidade Tecnica - ART" correspondente, antes da 
apresentaçao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Ameiroz, sob pena de retardar o 
processo de pagamento; 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 
11.1- Pela inexecuçâo total ou parcial das obrigaçOes assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Adrninistraçâo poderá aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancOes: 
a) Adverténcia. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em 
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da notificaçao feita pela 
CONTRATANTE 
b.2) 0,3% (três décirnos por canto) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por die cia atraso 
na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dies; 
b.3) 2% (dois par cento) cumulativos sobre o valor da percale não cumprida do Contrato e rescisâo do 
pacto, a critério Secretaria de lnfraestrutura, Serviços PUblicos e Transportes de Arneiroz - CE, em caso 
de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos. 
b.4) Os valoras das multas referidos nesta cláusulas serâo descontados "ax-officio" cia CONTRATADA, 
mediante subtraçâo a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor que mantenha junto a 
Sacretaria de Infraestrutura, Serviços PUblicos e Transportes de Arneiroz - CE, independente de 
notificação ou interpelaçao judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensao temporéria do direito de participar de licitaçâo e impedirnento de contratar corn a 
Administraçao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade pare licitar ou contratar corn a Administraçao PUblica, enquanto perdurarem 
as motivos determinantes da puniçâo ou ate qua a CONTRATANTE promova sua reabilitação. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS 
12.1 - A rescisao contratual poderá ser: 
12.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 
XI  do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
12.3- Amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizaçâo escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde qua haja conveniència da Administração; 
12.4- Em caso de rescisâo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa 
do CONTRATADO, seré esta ressarcida dos prejuIzos regularnentares comprovados, quando os houver 
sofrido; 
12.5- A rescisâo contratual de qua Irate o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art. 80, 
incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1- Os recursos cabIveis serão processados de acordo corn o que estabelece a art. 109 cia Lei n° 
8666/93 e suas alteracoes. 
13.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante petiçâo devidamente arrazoada e subscrita palo 
representante legal cia recorrente, dirigida a Comissao de Licitaçâo da Prefeitura Municipal deArneiroz. 
13.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Infraestrutura, Sarviços PUblicos e Transportes de 
Arneiroz - CE, e encaminhados a Cornissao de Licitaçäo. 



CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO v: 	42) 
14A- Fica eleito 0 bra da Comarca de Arneiroz - CE, Estado do Ceara, para dirimir todéquat9r--•— c 
controvérsia oriunda do presente, qua não possa ser resolvida pela via administrative, renuhçàhdo-d?" 'ty 
desde jâ, a qualquer outro, por mais privilegiado qua seja. 

E, por estarem acertados, as partes firmam 0 presente instrumento contratual em 03 (trés) vies para qua 
posse produzir Os efeitos legais. 

Arneiroz - CE, - de 
	

de 2018. 

Nome do Ordenador de Despesas 
Ordenador de Despesas 

Secretaria de Infraestrutura, Serviços PUblicos e 
Transportes. 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

Cpf: ______ 

Nome: 

Nome do Representante da Empresa 
Cpf: 

Nome da Empresa 
CONTRATADO 



DEcLARAçA0 

DECLARAMOS, pare todos Os fins e sob as penes da lei, que nâo executamos trabaiho noturno, perigoso 
ou insalubre corn rnenores de dezoito anos e de qualquer trabalho corn menores de dezesseis anos, salvo 
na condiçâo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em curnprimento ao disposto no incise XXXIII do art. 
72 da Constituiçao Federal e de conformidade corn a exigéncia prevista no inciso V, do art. 27 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e sues alteraçaes posteriores. 

ZL* 

-, _de 	 de 2018. 


