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PREFEITURA lVlUi»llCh'.›'¬.i. DE MORADA NOVA

sscasrânm oc siiú oa

TOMADA DE PREÇOS NB

.

(Município) ~ (UF), _ de _ de à.

Em atendimento ii sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a
execução rins serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada. conforme Planilha de Preços em
anexo, e segundo :Iíscriminação n condições abaixo:
dios' 'ir a c' ' í
tzí.
D%¿._a___z2_
1. - Somente serão alaertas e lidas, na presença dos interessados, as propostas dos licitantes
previamente lmbíiitzztlos nos tz›,râi¬.os deste Edital, a serem apresentadas em 02 (duas) vias impressas,
se for n caso. com c.::_;,1¿¿-;_1¿»_ de forma a não conter folhas soltas, sem
emendas, rasuras ou borrões, contidas em invólucros opacos fechados e lacrados de forma tal que tome
tlctertável qualquer intento da violação de seu conteúdo, especiﬁcando o Objeto de forma clara e
inequívoca, e ainda conientlu:
2.- A ra'/.ão social c o número do CNPJ;
3.- Indicação do noino c número tl o banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento;
4 - Preços unitário e total. expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa. limitado
rigorosamente ao objeto tiestz. licitação, sem altemativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento : ler mais :ic um resultado;
5.- Em caso tic divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso. prevalecerá o último;
6. - O prazo tie execução do objeto contratual será para de 90 (noventa) dias, e, deverá ser contada da
data de einissão dr. Ortiein de Sorri-;o¡
7. › O prazo de valinnde ria pi-opi:.;:a será de :io minimo 60 [sessenta] dias corridos, a contar da data
da entrega das proposiízsz
8.› Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados por moi xi do lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como:
impostos, taxas, fretes iz- ouzms.
9.- Serão tlesclassiiicniltzs us propostas que:
a] contlvei' vícios ou lli';`;i.lÊ<iâ1tlcs:

ln) estiverem tlcsacordo com qtiêilr,uer das exigências do presente Edital;
c] contiver oferta de v.:n\'agL-in r.ão previsto em Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apreseiztzzr preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;
tl) taxa de enczirgos sotﬁziis ir,vcm_-",:`ímíl;
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e) apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demostrada sua viabiliilatlc, at:-avis de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução
do objeto do contraiu;
l') considera-se nmiiifcsiziniente inexcqulvel a proposta cujo valor global seja inferiora 70% (setenta por
cento] do menos dos seguintes valores;
f.1] média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado
pela administração;

E2) valor orçado pela administração.
10: As licitantes arcnrão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.

11.- É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou reservado que possa, ainda
que indiretamente. elitlir os p|^ir.cípios que regem o procedimento licitatório, confom1e estabelece 0
Estatuto da Licitação Pública.
12.- As propostas apresentadas não poderão exceder os valores prepostos na cláusula 2.2, deste Edital;
13.- A proposta apresentada deverá conter assinaturas do represente da empresa, bem como do
responsável técnico da mesma, em todas as folhas. dando clëncla que os mesmos assinam em conjunto.
14.› Após apresentação :In ¡;-ropos:à comercial não caberá desistência, sob pena de aplicação das
punições previstas na Cláusula - “JAS SANÇÕES ADMINISTRATÍVAS"

;;. ;;.; . zm PLANILI-|A DE PREÇOS)
Valor Global de: R5 ___ _[
Prazo de Execução: __[

Validade da Proposta:

].
]dÍe¿5.

[

J tlias.

Dados Bancários:

Atenciosamente,

Carl .nbo e Assinatura do Proponente

Czirimbo c Assinatura do Responsável Técnico
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i
CON"l`llA'i'O NE.
CONTRATANTE
PREFElTUR/\ M UNiCll°i^iL DE ilOP.z`iDA NOVA

SECRETARIA DE __

Endereçozo
C.N›P-i‹ n. ° e
REPRESENTAN TE:

Ilm‹›.(a) Sr.(a) em
Cargo: me
Endereço:
C.P.F. n.“
R.G ng.
CONTRATADA:

Empresa:
Endercço:
C.N.P.]. 11.9
CREA ii”.
REPRESENTAN Tai D.-1 EW? TRÊS,-_:
Nome:
Cargo:
Endereço:
R.G. ii”.
C.P.F. n.”

RESPONSÁVEL Tecnico
Nome:
CREA n.9 _

DA i;;»..ﬂ:‹EsA=

em-:ÃMuuLoz
de
na sede da Prefeitura Municipal de Morada Nova, foi
Aos _ (í) dies do mês de __
lavrado o preseu'tt\ Conuâxto, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado.

CLÁUSULA 1* - L-A ."-o'...~zàâ». :rr.çÃo LEGAL
dísposiçues contitizxs na 1.2? 11° 8.~¿ó§, de 21 de junho de 1993, da Lel n° 8.078, de 11/09/1990 - Código
de Defesa do Co nsxzmirizir, Decreto ;;9 6.204/07, Lei Complementar n* 123 de 14 de dezembro de 2006,
Lei Conipicincntar ng M7 de 07 tie Agosto de 2014, Lei Federal nﬁ 155/2016, de 27 de outubro de 2016.
»-FCLEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
‹.V. ›‹..L›wCiEL CAJRRO, J”. 118 - CENTRO - MORADA NOVA- CEARA- CEP 62941000
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Decreto Federal I.” “JA 1! de 18 :ic junho de 2018. Lei Federal 12.4-4-O de 07 de julho de 2011 que altera

o titulo Vll-A da Cozis.,i5.!aç;":o das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e. ainda, pelas
disposições esta`ot-lt-c'..:.:: no presente contrato

cLÁUsUL.\ 2' - 'o,;;.z".'o ¿»..¿;..

DE ExâcUÇÃo

2,1. Contratação vie se|'~.'içL›s de engenharia para a
de responsabilidade da
SECRETARIA DE
conforme Projetos. Planilhas de Orçamento e
Cronogrrima Físiro Fizmnceirc. em Anexo.
2.2. A C0z\'TRAT.‹'-.D/\ se obriga «.¬:‹-acatar, no regime de Execução Indireta, na modalidade de Empreitada
põr menor Preço Global.

CLÁUSULA se - P:-m;‹;
3.1. A PRi:`FEI'i`Ul{A se obriga a _ia'jar à CONTRATADA para realizar o objeto do presente Contrato o
Valor Global do Ri;
___), sujeito as incidências tributárias
normais, e, em conI`ormi.í;zd-1 raro o processo licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nﬁ

CLÁUSULA 4! - eouztšúuio :¿1.¬..¬3Mic0 E FINANCEIRO
4.1. Os r'e;1Ii|il.:rment›z tie preço dos serviços objeto do Contrato, quando solicitados pelo
(IONTRATÀDO. r.uo.~z^t~r;`z.: ao c...i.'or.ni‹iade com o art. 65, ll, "d" da Lei ng 8666/93, de forma a mantero
equilibrio eco|ioz.>.¡ci›-llâumreiru §:ii;ial do Contrato.

CLÁUSULA se - ;‹EA,~. sr?
5.1- Os preços :io ¡'I.\t»s L. i.-rua; :st.Í‹/eis; pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta
cnmerci.z:. Após os i2 [..‹oze]z zziti.-as os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data
da apresentação .Zu jmojâosiâz, pci; \= iriação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC - COLUNA 35.
constante do r‹zvIst:z "C¿›,\'}'o'NT't1l<z'. ECONOMICA", editada pela Fundação Getúlio Vargas.
5.2- No cálculo tus rcz:;u.~:L...: se uiI1;zai'á a seguinte fórmula:
R=
R
V
l..
l

'é
=
=
:

I-Í

, onde:

\~*;.í'z r do reajuste procurado;
Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
ínii-:z inicial-correspondente ao mês da entrega da proposta;
inuic: final-correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.

5.3.›\ .aplicação du re;.}tis:: .ze fará a partir do 13* mês após a data-limite da apresentação da
proposta tie pruz;.is. _-1..-..uo .,;;: L -ze.: valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima] se
manterá l`L\'‹› por 12 ltI\.;‹.i_-j rw .zz:,'-. assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.
5.4A tlaio imse tic ctiíti .`z.~.:... i 1 proposta de preços será a data de apresentação da proposta de
preços. o os posshit-is ;'o;.;.:::..;s, r il; ilados a partir desta.

i- |\Ei5FEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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CLÃUSULA 65 - DA l°`O.`.r|¡.f. Dri IHGAMENTO

6.1- Os pagamentos serão cz*`e1'L1:n.os de acordo com a legislação vigente, em especial com o Art. 40, inciso
XIV da Lei 8.656/93, pela Conrraiwzte à Contratada mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas.
devidamente atestados a c›:cc'.:;í o dos serviços (conforme medição) pelo Setor Competente, de acordo
com as exigências z\d|r.íz.Isrr¿itiv¿.s cm vigor.
6.2- Deverão ser emitidas Ion: ras de encerramento ao ﬁndar os vínculos deste Contrato por
esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisão contratual.
6.3- Serão rlcscon tados de (forma. integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores decorrentes
de indenizações ou do multas eventualmente registrados.
6.4- - As medições seção reoI:'7.r..I:.s quinzenalmente e deverão ser feitas separadamente, ocorrendo a
primeira por ocasião da insra1oçz`.o na obra, e as demais a partir da data da ordem de serviço e deverão
estar de acordo co m o croncgrrtzns fisico - financeiro constante da proposta da licitante.
6.5 - Os pagamentos deverão ocorrer no prazo de 10 (dez) dlas corridos a contar da data da entrega das
faturas e ou notas ﬂscaís, no setor competente da Prefeitura Municipal d_e Morada Nova,
6.6 › Nenhum pagamen Lo irá isentar a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem
implicar na aprovação deliniiiva dos serviços executados. total ou parcialmente.
6.7 - Ocorrendo erro na fatura oi: outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA
será cieniilictida, a lim de que áwnne providências.
6.8 - Poderá a FREFEi'i`U .Ui spstnr o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a] Quando a empresa einpr›;i:-;í;¬n deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo
fixado;

ln) Obriga ções em geral da C(».1"RATADA, para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a PREFEl'l`UiZ.^.;

c) lnadiinplênria do CONTll;'i'l`.f'.l)A na execução do ajuste.

cLÁusum ve- i.o';`,-mio o . .. ..zN1'Á1uA E RECURSOS
7.1. As despesas decorrentes do «nmtrato correrão por conta da dotação orçamentária n°:
: Iilunionzu do Despesa:
- sub elemento de
despesa:
,corn à'z›z;<. :sos
consignado no orçamento Municipal de 20_.

cLÁusuL,â se - oús zu éúiçl :ss

\

8.1 - Para obtenção do valor oc cada medição deverão ser observadas as especificações e critérios
constantes no PROJETO BÃ.SlCl1, p; rte integrante deste edital.
8.2 - As medições niensaís serão zfetuadas nu 15* [décimo quinto] dia do mês ressalvadas a primeira e
a última |nediçf.o que ‹Ze;,:,-n...'f... das datas de Ordem de Serviço e encerramento do contrato,
rcspecrivzimemzz. Os serviços r.:.irâ'atados e executados deverão ser aprovados pela Fiscalização da
Prefeitura M unicipal do i ¡orz.lz.i ii va designada pelo setor de Engenharia, através de medições parciais,
mensais o/ou final, rez.l¡zzi<i::.ç de acordo com os temios aseguir estabelecidos:
I
Na apresentação. da mcixíﬁzo mensal deverá ser encaminhado anexo ao pedido de medição, a
respectiva memoria do cálculo nos serviços executados e medidos, balanço parcial de materiais, planta
iluminada contendo os treclzuz; ..‹:¬':cutados no período e o acumulado, relatório com fotografias das
partes executadas 1¬.iosr;'nir.lo o ,ﬁrogresso em relação ao mês anterior, cópias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, joz;;..`¡cativa técnica caso não seja cumprido os cronogramas fisico e
financeiro no mês de rer'erÇ~n‹:i.›., e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Mor;i.š:1 Nova; quando se tratar de serviços de obras lineares: rede de
rv ».5EFerruRA MuNrc|PA|. os moiuoâ NOVA
›-¬v. wiàwocc c,.s tao, N°.1zs- cerrrno -MORADA NovA- oeARA- cer uzs4o.ooo
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distribuição, adutoras, rede coletora, emissários de recalque. coletor tronco e em obras localizadas como
ligações pretliziis, deverá ser encsnnnhado anexo ao pedido de medição o respecﬁvo cadastro do mês
anterior aprovado pela l'r'eÍešl.ri'a Municipal de Morada Nova, sob pena de não ser encaminhada a
medição do mês corrente.
li
Somente serão ¡nedí;lrzs serviços inteiramente concluídos dentro da programação estabelecida
no cronograma lfsico do C(.r.:rr ro para o periodo de 01 (um) mês.
lll
Os serviços não executados no mês serão automaticamente adicionados ao mês seguinte,
mediante justílicziiiva iúcúica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova. Caso a
justiﬁcativa não seja proceo`ente, serão aplicadas as sanções previstas no item "DAS SANÇÕE5
ADMlNlS"l`l‹A'l`lVAS“ desíc contrato.
8.3 - A empresa contratrzda deverá apresentar na medição final, a Certidão Negativa da Matricula CEI da
obra concluída.

8.4 - A nnézlição ñnal será ef.¬.rIvada obedecendo aos seguintes procedimentos:
l
ll

Oficio da gerënltin ri.: obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisório de Obras - TRPO;
Boletim da medição;

lll

l\/lenlúria de cálculo:

IV

Balzlnço final :le in:¬.t›.~. ia! de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da z'ire;'., e ¡^es;:o.1sável técnico da contratada;
V
Termo de e1n:u|'rznner.:o do diário de obras, assinado pelo: técnico ﬁscal, engenheiro fiscal,
gerente da área e rc-s:;:«,::sável técnico da contratada;
Vl
Ternio de Retel.›il:r.-.no Provisório de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal. gerente da área.
responsdvei técnico da rontratada e diretoria de engenharia;
Vll Cópia dz1Certid:`xc :"u_¬-;:L:va da Matricula CEI da obra concluída.
8.5 - Não serão coiisitie.-:.t3\.s nas medições quaisquer serviços executados, que não discriminados na
Planilha do Conwuto, ou cn. suas eventuais alterações no curso deste Connrato.

cLÁusut,«. ae- nos ooàzdmçóes
9.1 O CON'l`lšA'l`AL}Ú olrríga-se:

a] A CON'l`RATAD¡\ esmrzš obrigada a satisfazer os requisitos e atenderatodas as exigências e condições
a seguir estabelecidos:
Li) Executar a obra através ne pessoas idôneas. assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham zw f::'\.ê¡.-ter no desempenho de suas funções. podendo a Prefeitura Municipal de
Morada Nova solicitar r- sluístituiçio daqueles cuja conduta sejajulgada inconveniente;
c] Substituir os prolissíonziis nos casos de impedimentos fortuitos. de maneira que não se prejudiquem
o bom andamento e a nen prrstação dos serviços;
d) Facilitar' a ação du l~`iS'C.','.iZAÇ.¡-.O na inspeção da obra, prestando, prontamente. os esclarecimentos
que forem solicilzulus pela CL.\lT.%z.'l`AÍlTE;

e] Responder perante zi Hrzícitura Municipal de Morada Nova, mesmo no caso de ausência ou omissão
da FISCALIZAÇÃO, infiel iizmi do-ér devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir nn e.«.~.'uçí.., do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou niaiidarairios seus. A re.:,ions-; bilidade se estenderá à danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA açiotar ...n..l:¡as yeventívas contra esses danos, com ﬁel observância das normas
emanadas tias auioi'nl:-:.:e.<. cornpeientes e das disposições legais vigentes;
i) Responder, per;n.r¢ .is leis vígentes. pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CON'i`R1\'l'ADA näo de^.i.=.':i. .nesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito
vâzereiruna u|uu|c|PA|. os MORADA NovA V
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da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especiﬁcadas no parágrafo
anterior, anão ser para lins de c>iecuçã.o do CONTRATO;

g) Pagar seus eznpregõdos no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos: que, direta ou indiretamente, incidem sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdenciárias ñscais e paraﬂscais, FGTS, PIS, emolumentos.
seguros de acidentes du trabalhe etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Morada Nova por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência
da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de Morada
Nova;
li) Disponibili'¿ar, a qualqâier tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, traimišiístas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
i] Responder, pccuniarianiente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Municipio ou terceiros. decorrenles da prestação dos serviços;
j) Respeitar as normas de segizrzxnça e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente;
l] Responsabilizer-se peia adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para
evitar a ocorrência de irmos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal,
estadual e municlpzii em vigor, ii zzlasive a Lei nﬂ 9.605. publicada no D.0.U. de 13/02/98;
ni) Responsabilí.¬.:ir~se perante cs orgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais
danos ao meio anilâionte car.::n'.ns por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou
contratados;
n) Manter durante toda a execi.-;í.o da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de i\:=`oilitaç;". * e qualificação exigidas na licitação;
n) Aceitar nas mesin-as condições contratuais os acréscimo e supressões até o limite fixado no § 1°, do
art. 65, da Lei n° 8,666/“J3 e suas alterações posteriores.
p] Registrar junio eo CREA L- demais entidades este Termo de Contrato e comprovar junto à
CON'l`R!\'l`/\N'l`b`, até 30 (trinta} «lies após a assinatura do mesmo;
ql Fornecer os ciriâipanienms de proteção individual aos seus funcionários, bem como aos
subconlratadus e zeiar,1ela sc, t. ¬;=..iça da comunidade.
r] Manter nos locais nos serv1;.›s um "Livro de Ocorrências", onde serão registrados diariamente 0
andamento dos serviçzs e os i;..;›s relativos à execução das obras. Os registros feitos receberão o visto
da CONTRATADA e ria FlSCAí,z`.¿. .ÇÃO da Prefeitura Municipal de Morada Nova. As vias deverão ser
seinanalmente destacadas e eizrmninhadas para arquivamento na pasta de contrato da Prefeitura
Municipal de Morada Nova e na Contratada, ﬁcando na sala técnica do canteiro de obras a SÉ via
pertencente ao livro de ocorrência. As justificativas apresentadas para subsidiar as alterações do
contrato devem estar inseridas no livro de ocorrência na data de sua ocorrência anexando os registros
no pedido.

s] Prestar os serviços do acoré..z com a PLANILHA DE URÇAMENTO BÁSICO E QUANTITATIVO, partes
integrantes do edital;
t) Atender às normas da Assrzclação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais periineni às ao objeto contratado:
u] Responsabilizn r~se pela coiiitmniidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem
como de cada material, .notei I«¿:;'ima ou componente individualmente considerado, mesmo que não
sejam de sua i'abricziçz`n., _;araz.il..›.-J seu perfeito desempenho;
V] Apresentar, case :. CQNTIL .'I . .DA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1! medição,
cronograma e tloscriçíúl na in.¿i.: ntação das medidas preventivas deﬁnidas no Programa de Condições
e Meio Anibieizle de Tr; .;::llin 1.: industrial da Construção - PCMAT, no Programa de Controle Médico
. REEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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de Saúde Ocupacional - ?lÍi»i:š.'; e seus respectivos responsáveis, sob pena, de retardar o processo de
p3gBl`ilE)ll[0{

x) Registrar o Contrato tl :toi-:~-:n te desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante
de “Anotação de Respzui_:;.EiíÇ§r1:=«.le Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura,
perante a Prefeitura l\',.i¬.¡ 'ip'-. r e Morada Nova, sob pena de retardar o processo de pagamento;
z] Registrar o Cnrtrmc fico,-rrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes .rn :'._:rtz:entação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Morada
Nova, sob pena, de rctoz' lz r o processo de pagamento;
w) Fornecer toda e .¬,..rz ¿..ê;' documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execução do objeto do C.nr.rw.o. de forma convencional e em meio digital.
9,2.

A C0N'I`RA'¡`z1.N`i`.Ê ob; íga-Se:

a) Fornecer ao C'Í›z\l'l`R.z.Í`+'iDO todas as infon-nações e condições necessárias para a execução dos
serviços objeto deste L`o:ztr:1to.
b)
Comunicar Zi Cl'2i«`i'.1.f\'i`.\DA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligcnciazzlio nos casos que exigem providências corretivas.
c] Efetuar o pligoiziezitz, Ct3I\l'l'RATADA em conformidade com a Cláusula 41 deste Contrato.

cLÁusuLA me - nas .i . * ~_. ,ADES ESANÇÕES
10.1. ll empresa conlr:. ;: f.¬. ,; ele PREFEITURA para execução da obra, no caso de inadimplemento. ficará
sujeita às seguintes f::::'.rIics:
i
a) Advertência;
bj Multas pecuiiiárk.-_=, ..z.ii`.,.'..ie segue;
b.1) Multa de 10% V.¬:1 _.ze:' :z:~z~.to) sobre o valor contratual, em caso de recusa da licitante vencedora
em assinar o Contr-au, i:r...¿'ro de 05 [cinco] dias úteis, contados a partir da data da convocação.
b.2) O prazo de eim--.›¿:;z .¬›.›vt-.wi ser rigorosamente observado, ﬁcando desde já estabelecido a multa de
0,3% [três décimo por cl...,ti.} por dia de atraso, até o limite de 10% [dez por cento] sobre o valor total
da operação, caso o um su scju .zzferior a 30 [trinta] dias.
b.3) Multa de 20~'ll. l;vi..:».› por cento) sobre o valor da etapa do cronograma ﬁsicdñnanceiro não
realizado, no caso tic ;.:.¡.f.o sup; ríora 30 (trinta) dias.
c)
Suspensão ii.-..i,›.›r..'-mí; ti.. direito de participar em licitaçñcs e impedimento de contratar com a
PREFElTUl‹¡-\ pôr p|';.z.o ,~:`t-, ;¬-.ipzrior a 02 (dois) anos;
d)
Declaração ue i.. 1 :Io.¡cic.;.de para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto
perdurarem os mo;i~,'os t._;c:T'.I1antes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.2. A PRl5FI3!TllR,-*., se ir. prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial
ou extrajudicial, ri fim de .\;cebc;- multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido
pôr culpa do empresa CO.`."l`ll.A'Tz`\DA.

10.3. O atraso iiij\istil`:t:r.Iâ› na execução total ou parcial da obra, autoriza a PREFEITURA, a seu crédito,
declarar rescizitliriú H C‹,iztr.:io _- punira empresa CONTRATADA com a suspensão do direito de licitar e
contratar.
10.4-. lieqLie1'ilz1c|iu» fiz; *tz cortlcza preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de falência
da empresa COl\"l`i<ii'l`,`.
insolação de insolvência civil, darão à PREFEITURA, ensejo à rescisão
Contratual e o co.:li.cu
posa; da obra, dos materiais. equipamentos e ferramentas existentes no
canteiro de ouro..
› REEFEWURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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10.5. As multas prevismiz no suiﬁtem b) alíneas b.1 e b.2, serão devolvidas à empresa CONTRATADA,
sem juros e correção monetária. desde que a conclusão da obra se veriﬁque dentro do prazo contratual.
10.6. Ao licitante veizccziur que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas
em lei.

CLÁUSULA 112 - casos as R2::isÃo
11.1. A Preieiiura Muxiíçízaal dc Morada Nova poderá rescindir o contrato, independentemente de
qualquer interpclaç.`í:› jiztíiuial :zu extrajudicial se a contratada:
aj Deixar rle íuicir.:^ os servíços ps: periodo superiora 15 (quinze) días, contados a partir do recebimento
da ordem de início rins son/iç0S;

ls] Executar os serviços 9. .i desnc :rdo com as especiﬁcaçñes exigidas;
C) Não cumprir ou cunipvšr irre¿: i larmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
cl) Cometer reiierutio; erros na crecução dos serviços;
o] Ceder ou trmisftzi' no todt. ou em parte, a prestação de serviços sem a expressa autorização da
Contratante;
F) Entrar em concm':â¿. 11, ralênt? i ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de
seus (iii-igeiizes.
11.2. Declaracir. a rescls;":.i contp. .Jal em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior,
a contratada recelierzí e.\'clusiv;-1 :lente o pagamento dos serviços executados e recebido, deduzido o
valor cturesponilt-r.ie ils multas porventura existentes.
11.3. Não caberá zi cuiitrarada izuenização de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a
ser rescindido em ‹l~¢tnz-rência ;I: descumprimento das normas nele estabelecidas.
1 1.4. lndepcnfíenter. nan. e tio d'¬ osto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão
da Prefeitura .\lunlcÍpâ¬l de Mt-rx .la Nova. a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de
reclamação ou ;ii.icu‹.Ó.çí«› z ,_ualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos serviços
executados o ‹leviz.m.ie| ce rect-=,z.dos.
1 1.5. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reo`u¬/,iii;. a .crcio :¬ .z processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
11.6. Em caso lie ix-si-šsño prevír.. nos incisos Xll e XVII do art. 79 da Lei ng 8.666/93. sem que haja culpa
do CONTRI-.'l`1lDz), st. :Í este re: :wrcida dos prejuízos regulamentares comprovados. quando os houver
sofrido.

11.7- Os procodliizc;.‹.os tie rc.-cisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por ato
unilateral da i`.‹i1itz':zi;zut'e, rerf... formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa,
mediante prévia e r:..:¡orova¿;z; šntimação da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no
prazo de 10 (dez) nim : ilteí. . c‹...=.ados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da defesa, interpor
recurso liicrárqxiicr. i-ti pr¿.;;o :..- 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada da decisão
rescisória.
CLÁUSULA 12 E - Dn VIGÍLJC..

JO CONTRATO

12.1. O prusenze Çc..1lrat.,¬ tz: .I vigência até
com prazo de execução de __
{_____;] t¡i..s .-_..-rri os. ;. Jarür da data de sua assinatura até, podendo ser prorrogado mediante
aditivo contratual, l::.vu:idc› intzxesse da administração, disposto no art. 57 e incisos da Lei 8.666/93, e
suas alterações jzrzsizwitires.

i :. JEL 3/1.5
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12.2 - Os petiltios de prorrogação de prazo deverão se fazer acompanhar de um relatório
circunstanciaclo e do novo eramgrama ﬂsico e fisico-financeiro adaptado às novas condições propostas.
e de um novo Plano tie 'l`ral.allio. Esses pedidos serão analisados e julgados pela ﬁscalização e Gerência
de obras da Prefeitura Municip;-.I de Morada Nova.
12.3- Os pedidos de prorro'¿;açã:› de prazos serão dirigidos à Gerência de Obras da Prefeitura Municipal
de Morada Nova, até 38 (tr: .itaj dias antes da data do término do prazo contratual.
12.4 - Os atrasos oc.¬.slonatl..s ¡;¬ .irmotivo de força maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcados no prazo
de 48 (quarenta e oito) l.orns e aceitos pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, não serão
consitleratlos como iiiaditúpleznento contratual. Deverão também constar no livro de ocorrência da
obra.

CLÁUSULA 132 - nas sua :o;11'RA1'AÇõEs nos SERVIÇOS
13.1 - A subcontrat:-.ção não altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuará íntegra e
solidária perante a Contratante.

13.2- As subcontratacõof. porventura realizadas serão integralmente custeadas pela Contratada.
13.3- A Proponente vcnc_-tlora da licitação, após a assinatura do contrato. poderá subcontratar, até o
limite de 20% [vinte por cc Uta] do valor global do contrato, respeitando o mesmo limite para os itens
do cronograma tie oxoc:.cz` :
13.4- Não poderá ser st. .qontratada empresa que tenha participado do processo licitatório e que
tenha sido cousideratlzi Ir.: Iitada.
13.5- A empresa st;licz.:. :tada deverá apresentar patrimônio liquido igual a um terço do exigido da
Contratada Principal 1.- :.,t.".-.wzitar os documentos aseguir relacionados:
13.5.1 - Relação tias nbr as 2. .serem subcontratadas.
13.5.12 -Deinonstr.1ç:`m tlw 2:. acidade técnica operacional no minimo igual a 50% [cinqüenta por cento)
das obras a serem suL¬;,:..'atadas. bem como comprovação de possuir. em seu quadro funcional.
profissioiial t;l|alíl`ic:.rIu. 'us termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subempreitadas.
13.53 - Certiticatlo tic Cu-lastro na Prefeitura Municipal de Morada Nova.
13.5.4- A Coiuratarla ‹šz¬'¢r:'- solicitar formalmente à Prefeitura Municipal de Morada Nova os pedidos
de subcontratação, com cs quais a mesma poderá anuir mediante a apresentação de todos os
documentos eztlgitios i¬.a.;ta cláusula.
135.5- Qualquer subcf.›z.u-tz :ação somente será possível com a anuência prévia da Prefeitura Municipal
de Morada Nova, que tz:-::'¿§. conirato ﬁnnado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado.
mediante a oprosent.'iç:'.-.; t.zz todos os documentos exigidos neste Edital e autorização expressa da
Prefeitiirzi lvluiiicipul ue .×.n:.nla Nova.

13.5.5.1 - Da soliciltição _
ísta no item 13.1, constará expressamente que a empresa contratada é a
única rospou:::':vel por to .. ' .us obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo
notn e, e por todos os tie; 1.' 1. eventos que envolvam o objeto desta Licitação.
135.6 -O contrato ilrn... . . entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à Prefeitura
Municipal de Marati: Nov; que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu
desfavor ou t_~nsej;.i' res, . 1 .bilidades e encargos de qualquer natureza.
13.5] -Neste contram t. .¬.:á estar expresso que a empresa CONTRATADA é a única responsavel por
todos as obras u.^«cc1.it;~.u: : .z ~la Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os
demais eventos que cnv... '...n o objeto proposto desta licitação.
135.8- A empresa suoc.. ..ratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de
Rcspt›nsabilit1¿z1Ie 'l'éml;< - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa
Coiitiiaiutln.
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135.9 - Em hipótese n;:..:uma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
SulJContrataLios.

13.5.10 V A CON”,`RAT›`.z `l`E reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões
técnicas ou a:irninisti^z1íi .':¬.s.
CLÁUSULA 149 - :JU ';‹.;` ÇEBIMENTO DA OBRA E/OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

14.1- O recebiiz emo cz. obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituida pelo Setor de
engenharia de Moi :zila .”¿_.1a. para este ﬂm.
14.2 - O objeto càsàe C... trato será recebido:
a) Provisoriznnen:c, pi¬,l:: responsável por seu acompanhamento e ﬁscalização, mediante termo
circunslancintizz, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRA'l`Ai).'i.
b) Definitivamenie. peh equipe ou comissão técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra - TRDO, ci.'cur.s;anciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que com;.›:'ovf¬ a adequação do objeto aos termos contratuais. observado o disposto no art.
69 da Lei 11° Eš.3:"›6/:`3, não podendo este prazo ser superior a 90 [noventa] dias, salvo em casos
excepcionais. âlevidzn. ente justiñcados.
c) A contratada. a ;¬.:.rri.' .io Termo de Recebimento Provisório de Obra citado no item "a" deste subitem.
deverá coiacar em 1 :ste de operação todas as unidades construídas, considerando testes de
estzmqucitianr por i. .i período minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso não se constate
nenhum proiâiz-.1.a operacional e/ou construtivo, será procedido o recebimento deﬁnitivo da obra.
através de ronzíssíio especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova.
14-,3› O Termo ‹:-_.- Biz: r.ga e Recebimento Deﬁnitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da
baixo da obra no LI.{¿.›1. ç no INSS, inexistência de qualquer pendência no contrato.
14.11- - Somente su:
emitidos atestados técnicos de obra após a emissão do Termo de Entrega e
Recebimento Defiwi . ivo - TRDO e após os testes de operação de todas as unidades construídas, caso não
se constata ne¡ih¡:::¬, ;.i¡'‹.i›lema operacional e/ou construtivo.

ci./iusum 1s¢ - zi... ;'.z;cA|.1zAçÃo oo counurro
15.1 - A iisciiiizaçãà no contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será
designado ruprcscrmm re para acompanhar e ﬁscalizar a entrega das obras e ou serviços de engenharia,
anotando em registro ¡;:óprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for
necessário à regnlzrrizz.,-ão de falhas ou defeitos observados.
15.2 - A ﬁscalizaçño i:Í..z exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer ir¡'eE,i:i;.1'¡:lade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redlbitúrios, e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. de
con1`ormio`ode cm.. «› a. .. 70 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.
15.3 - O represemnnie «Ia Administração anotará em registro proprio todas as ocorrências relacionadas
com a execiiçñú .so contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários à
regularização eve;:l.âc.l=i1ente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas
ou defeitos obsu:-.':mos e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências c:.iàí\'e¡s.
,
P/\RÁGRAl¬`L› Úilzíiiz .i FlSCALl;ZAÇÃO se efetivará no local da Obra, por profissional previamente
aprcsentzitlo pela .*.'iif.iTElTURA, que comunicará suas atribuições.
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CLÁUSULA 165 - z"-.i.,'í`;5RAÇÕES 150 CONTRATO

17.1. 0 Cunuziiz puder ser alterado nos seguintes casos:
a] Unilateralmeiiie pela PREFEITURA;
b) Quando houver iiiodlﬁcaçõesdo Projeto ou das Especiñcações para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;

_

c) Quando necessária a mndiﬁcação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quanriraiiva de sua objeto, no limite previsto pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,

cLÁusuLA rw- âzomieírio E Fono
17.1. Fica eleim n faro dr. Comarca de MORADA NOVA. para dirimir quaisquer dúvidas de execução deste
Con :ram ou ri.: sus. interpretação. desde que não ensejem solução administrativa.
ij,

E, por assim haverem acordados,.declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas
nas cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.
Morada Nova - (Ie,

:le

Éde 20_.

CONTRATANTE

CONTRATADA
TssTEMuNi1./isz

`

1. ea
C.P.F. NF

'4

2.____q
CrP.F. N.9_
'

\
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE l'-'REÇL 2.1.2

com sede
inscrita no CNP] n.9
declara, sob as pena; zla lei, que atenderá às exigências do Edital no que se refere a h abilitação
e que está regular perante a Fazenda
jurídica, qualificação tecnica
' ' e econômico-financeira,
`
`

A empresa

Nacional, a Segurid iu .i Social, FGTS e CNDT.
_í de e de Z0_

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)

PREEFEITURA MUNICI PAL DE MORADA NOVA
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

I
.-

ANEXO V
DECLARAÇAO DE FATOS SUPERVENIENTES
TOMADA DE F. " ÍOS N.”
A empresír __ A inscrita no CNP] nl*
com sede
declara, sub as ,O ias da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua

habilitação no ; . z: ante Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

A í dee de 20_.

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)
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PREEFEITURA MuN|‹:|PA|. DE MORADA NOVA
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Es'rADO DO cEARÁ

PREi=E|1'uRA MuN|c|PAL DE MORADA NOVA
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ANEXO Vl
DECL.›..lAÇAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 79 DA CF

TOMADA DE .-^R.;ç0S Ns

DECLARAÇÃO
A empresa
. CNP] ng.
. com sede
declara, em atendimento ao previsto no edital de Tomada de Preços n.9
que
não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

_

_*az

de zo_

(assinatura e identiﬁcação do responsável pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condição de aprendiz, desde que maior
de 14 (quzitorze) ane: deverá declarar essa condição,

\

AV
CNPJ Oi 'BZ5 -C

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
IOEL CASTRO. N'. 715 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARA- CEP 62540.00!!
01›I'I0 - CGF 06.920.111-4. E-MAIL: IICIIã§§QITlﬂ@0LlÍIOOI(.COm.DF. FOIIO (B9) 3421.1381
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ESTADO oo OEARÁ

PREFE|TuRA MuN|c|PAL DE MORADA NOVA

A ,)ll
_

ANEXO VII
¡)EC`_f=_. AÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
M..CRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
TOMADA iii PREÇOS N9

A empresa

. CNP] né?

. com sede

.

Declaro (zznss) para todos os ﬁns de direito, especificamente para participação de licitação
na inodzilidafc- do
que estou (amos) sob O regime de microempresa ou empresa de
pequeno ptzxfe, para efeito do disposto na Lei Complementar n” 123, de 14 de dezembro de

2006, altt-rntizi pela Lei Complementar ng 147, de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n”
155/2016, ct: 27 de outubro de 2016.

l,_dcgde20_

ÍÂSSÍHGIUTE. nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, N”. 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARA- CEP 52940.0IIII

\
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EsTAoo no cEARÁ
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PREFEITURÁ MUNICIPÀL DE MORÀDÀ NOVÀ

AﬂE2£D_\Ll1l.[Í1
DECJALAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM O
MUNICÍPIO DE MORADA NOVA.

Eu,

portador(a) do RG ng

e CPF ng

residente za ..@mici1iado[a] à
ocupante do cargo de
da empresa
_, inscrita com o CNP] ng
com sede à
declaro para us devidos ﬁns que não tenho nm
gg¡¡zrgâ›é'. _

com a Prefeitura Municipal de Morada Nova.

A _deíde 20%

ASSINATU H \D0 DECLARANTE

(*) A DM' rznxção será para todos os sócios da empresa (SEPARADAMENTE), se for o casor

PREEFErrunA mu›uc|PâL ue mo›'‹AuA Non
Av, mANos|_ câsmo. N=. no - cznmo - monmâ Non - cam- cEP szs‹o.ooo

\

cm- J o1.1s2.au1/0001.00 - CGF 06.920.111-4. E-MAIL: Iicitacggmn@out|ook.com .br. Fon- ms) 3422.1191
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EsTADo oo cEARÁ
PREFEHURA MuN|c|PA|. DE MQRADA NovA

, ,V

ANEXQ IX

DECLA RAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO(S) LOCALUS) DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA.
TOHAD/r DE PREÇOS N9 E

portador{a] do RG ng
CREA

.'19

engenheiro,
responsável
inscrita com o CNP] n°

e Carteira Profissional
técnico

da
empresa
com sede à

declaro para os devidos ﬁns que
locais de exggygãg dg; 5g|1j§o§ gzgg Qhzag gg engenharia assumindo assim a
responsabilidade para o acompanhamento técnico por parte da empresa supracitada do objeto
a ser executado referente ao Processo de Licitação n°
.

_de_ de 20_

CAllilVlBC E ASSINATURA DO DECLARANTE
[COM FlR.\/IA RECONHECIDA)
CREA N”

\

PREEFEITURA MuN|c|PA1. DE MORADA NovA
Av. MANOEL cAsTRo, N”. 125 - OENTRQ - MORADA NOVA - CEARA- CEP szumoou
ci~zfJ u1.'r&z.a‹olo0o1-oo - cGF 06.920.171-4. E-MAIL: ic¡lacaomn@gy§ gokcom br. Fone (aa) :4zz.1:a1
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MATERIAIS NAS OBRAS

mâci.ARAçAo
TOM/\Dz`. DE PREÇOS Ni E

Declaramz 5, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital, e seus anexos,
que nos trzmprometemos a aplicar na obra somente materiais e equipamentos devidamente
homologarlos e os respectivos fabricantes cadastrados e qualificados na Prefeitura Municipal
dc Morada Nova e seguir criteriosamente PROJETO BÁSICO, caso venhamos a vencer a referida
licitação.

_de

de 20_

câimziiio L-t AssiNA'ruRA oo DECLARANTE
(com riam.-\ R|scoNHEcioA)

\

PREEFErruRA MuN|ciPAL DE MORADA NovA
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