
Ceará 

verno ~mc,pal de ~carmo ANEXO 1 

Código Descrição 

011191 ENTREVISTADOR DO CADJNCO. PARA OS 

PROGRAMO.$ SOCIAL DO GOVffiNO FBJERAL 40 1-VS 

Contratação de profissiomal de nivel médio na função de 
ENTREVISTADOR DO CADASTRO l.f\JICO PARA OS 
PROGRAMAS SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL -
CADUVICO. obJe/lvando desenvolver ativrdades de cadastro, 
atualização e revrsão cadastral das informações sociais e 
economicas inserudas nos fomulános de cadastramento 40 
HIS 

011192 ENTREVISTADOR DO CADJNCO, PARA OS 

PROGRAMO.$ SOCIAL DO GOVffiNO FBJERAL 20 1-VS 

Contratação de profissiomal de nivel médio na função de 
ENTREVISTADOR DO CADASTRO l.f\JICO PARA OS 
PROGRAMAS SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL -
CADUVICO, obJetivando desenvolver atividades de cadastro, 
atuaflzação e revrsão cadastral das informações sociais e 
econom1cas ,nserudas nos fomulários de cadastramento. 20 
HIS 

011193 DIGITADOR DO CADJNICO, PARA PROGRAMO.$ 

SOCIAIS DO GONVffiNO FBJERAL 20 1-VS 

Contratação de profic1onal de nfvel med10 na função de 
DIGITADOR DO CADASTRO l.f\JICO PARA PROGRAMAS 
SOCIAIS DO GONVERNO FEDERAL - CADUVICO, 
objetivando realizar a digitação dos dados cadastrais, 
devento executar, no Sistema do Cadastro Ú'lico, as 
inclusões e alterações realizadas nos formulános de 

cadastramento 20 HIS 

013550 AGOOESOCV>.L PARA AFOK>AOMINISTRATh/0 

DO CADJNICO, 20 1-VS 

Profissional de nfvel médio na função de agente social para 
apoio admmstrat1vo 1unto as atividades de vigiláncia social, 
com carga horána de 20h/semana 

011006 ORIENTADOR SOCIAL - 40h/s 

Contratação de profissional de nivel médio para a função de 
onentador(a) social 1unto ao SCFV-ldoso, obJetivando mediar 
processos grupa1s de se,..,,ços soc1oeducativos, sob 
onentação de profissional de referencia de nlvel suparior do 
CRAS 

011007 ORIENTADOR SOCIAL - 20h/s 

Contratação de profissional de mvel médio para a função de 
or1entador(a) social junto ao SCFV-ldoso, objetivando mediar 
processos grupa1s de se,..,,ços socioeducativos, sob 

Pag 

Qtd Unidade Preço Unit (RS) Preço Total (RS) 

11 ,0000 Wl:S 

11,0000 MtS 

11,0000 MtS 

11,0000 MtS 

11,0000 MtS 

11,0000 MtS 

"''º~ 



Ceará 
verno M.micipal de M.Jcarrbo ANEXO 1 

Código Descrição 

onentaçao de profissional de referencia de nfvel superior do 
CRAS 

013551 ORIENTAOOR SOCIAL 40H/S 

Onentador social ObJellvando mediar processos grupais de 
servrços soc1oeducat1vos. sob orientaçao de profissional de 
referencia de nfvel superior do CRAS 

13552 EDUCAOOR FISICO 30H/S 

Profissional de nível superior na área de educaçao física , 
para desenvolver oficinas de arte, cultura, esporte e lazer 
Junto as cnanças, adolescentes e idosos do SCFV 

Condições de pagamento : ______ _ _ 

Validade da proposta : ____ dias 

Prazo da entrega : dias 

Pag. 2 

Qtd Unidade Preço Unit (RS) Pre ço Total (RS) 

11 ,0000 WtS 

11,0000Ml=S 



1 

1 

ANEXO li - MODELO PROPOSTA 

TIMBRE DA EMPRESA 

Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2 - ----
OBJETO: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ítem Especificação/ marca 

01 
1 

O Valor Total da Proposta de Preços é de R$ 0,00 (extenso). 

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESSENTA DIAS 
Prazo de execução: Conforme Edit al 
Forma de pagamento : A vista 

Unidade 

1 1 Valor - RS 
1 

Quant 1 Unitário Total 

1 

1 

Total - R$ 

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela realização dos serviços, e que serão executados 
conforme ex1genc1a contratual e editalística, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem 
de serviços. 

OBS Todos os nossos impostos e encargos estão inclusos nos nossos preços 

Cidade - UF, __} __/ __ 
e / 

( 

Carimbo e assinatura 



ANEXO Ili- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO I 

(NOMINAR E QUALIFICAR O FORNECEDOR), DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto 
ao Município de Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei 
n° 9 .854, de 27/ 10/ 1999, publicada no DOU de 28/ 10/1999, e ao inciso XXXIII, do 
artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) 
anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as 
penas da Lei . 

. ........... . (CE), ..... de ................. ... . de ... ... . 

··· ··· ·· ······················ ·· ···· ········ ··· ·· ······················· ·· ···· ·· ···· 
DECLARANTE 



ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO II 

(NOMINAR E QUALIFICAR O FORNECEDOR), DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto 
ao Município de , Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os 
parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame 
lici tatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste 
edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as 
penas da Lei. 

. .... ... ..... (CE), ..... de ........ .. ........... de ....... . 

........... ............... ..... .. ............... .... ........... .. .... ............. ... 
DECU>.RANTE 

' 



ANEXO lll - MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO III 

(NOMlNAR E QUALIFICAR O FORNECEDOR), DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto 
ao Município de Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos 
deste edital e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade. fi rma a presente, sob as penas da Lei. 

......... .... (CE), .. ... de .. ... .......... ...... de .. .. .. . 

····················· ····· ··········· ····· ······ ·· ······· ·· ························· 
DECLARANTE 



--
ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAR E QUALIFICAR O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
___ , Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato 
superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, nos termos do art.32, §2º , da Lei n.0 8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei . 

...... ....... (CE), ... .. de ..................... de ..... .. 

····· ······ ················· ············ ····· ·· ··········· ······· ·· ···· ······· ····· · 
DECLARANTE 

' 



Estado d o Ceará 
Go\lerno Municipal de Mucambo 

ANEXO IV 

M INUTA 00 CO TRATO 

() /\ lunicipio de M CAMBO. através da ______ . neste ato denominado CO TRATA TE, com cdc na. 
in crito no C PJ (MF) ob o n.0 

, representado pelo(a) Sr(a). , e de outro lado a cmprc a 
inscrita no CNPJ (MF) ob o n.º 

e tabelecida doravante denominada sirnple mente 
ne te ato rcpre ·entada por . portador da Cédula de lde111idade 11.' 

e CP!- (MF) 11 .'' celebram o pre ente contrato. do qual crào parte. 
i111cgrantc'.', o edital do Pregão 11.'' __ ; __ c a propo ta apre entada pela CO TRAT D . suj eita ndo- e o 
o, 1 R/\ 1 '-: 11: e a CO TR TADA à normas di c ip linarc das Lei nº .8.666/ 1993 e 10.520 2002 e a lteraçôc'.', 

po ... 1crinre'.',. mcJian te a · cláu ula e condiçõe que se eguem: 

LÁ LA PRIMEIRA- DO OBJ ETO 

1. O rn::-.1..'.ntc co111rato tem como objeto a ------

CLÁU LILA EG DA - DO PREÇO E DO VALOR 0 0 CONTRA TO 

1. Ü'.', preço do erv iço ão aq ueles constantes da Planil ha apresentada pela CO TRATADA. sendo que o , rdor 
total do contraio é de R _____ ( ) . 

.., ()... quar11itatiH1'> indicado · na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.0 
_/ __ ão merarncntl.'. 

c ... 1i1m11iH),. não acarretando à Ad ministração do CO TRATA TE qualquer obrigação quanto a sua exccuçilo nu 
pag.amcntll. 

,. A.., despe as oriunda do pre en te contrato correrão por conta da dotação orçamentária _____ _ 

CL.Á L S LA TER EIRA - DO PRAZO 

1. /\ CO TRATADA fi cará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela admini tração 
para c,ccuçào dos ·en iço ·. contado do recebimen to da autorização de erviço exped ida pelo(a) CO T RATA TI: 

, l:,crHLrais retrabalho!> de, erào er iniciado cm até 48 horas a contar da no1ificaçào da FI CALIZAÇ - O dt) 
lo, 1 RJ\TJ\ 1 IT. t:rn prc.!juiLo de outro · sen iço autoriLado para e:--.ecuçào 

CL,-\U - LA Q ARTA- DO AMPARO LEGAL 

1. ,\ lm ratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº __ / __ . realizado com fundamento na Lei 
11 ' 1 0 .520. tlc 1 7 dl: j u lhn de 2002 e na Lei n" 8.666/93. 



Estado do Ceará 
Governo Municipal de Mucambo 

CLÁUSULA QU INTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste contrato. bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
precei to:-. tk direito público, aplicando-se-lhes, supl etivamente, os princípios da Teoria Gera l do Contratos e as 
dispo içõe de direito privado. na forma do artigo 54 da Lei n.0 8.666/93 combi nado com o inciso XII. do artigo 55. 
do me mo dip loma legal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁC IA 

1. A \ ig.ência de te contrato será , contados da data da sua ass inatura, tendo início e \encimclllo 
-:111 dia d-: -:.,pcdieme. devendo- e exc luir o primeiro e incluir o último. 

' 

1. Cabcrii ao CO TRATA TE: 
97( CL..\ll. LILA SÉTIMA - DOS ENCARGO DO CONTRATANTE 

1.1 - permit ir acesso dos técnicos da CONTRATADA às insta lações do CO TRA TA TE para execução 
dth -,en iço constames do objeto; 

1.2 - prc lar a informações e o esclarec imentos que enham a ser so lici tado pe lo técnico · da 
CO ' rRAT DA: 

1.3 - rc_1e1tar qualquer erv iço executado equivocadamente ou em desacordo com a e pccificaçôcs 
ct)nstantes do Anexo I do edital do Pregão n.º __ / __ ; 

1.-1 - imped ir que terce iros executem os serviços objeto deste contrato; 

1.5 - ·olic itar que seja refeito o serviço que não atenda às especi fi cações constantes do Anexo I do ed ital Jo 
Pregão n.0 

__ / __ 

1.6 - disponibilizar à CO TRATADA espaço fiS LCO em suas dependências para a execução de trabalhos 
simples. quando neces ári o: e 

1.7 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da ecretari a de erv1ço 
c;-:rai ... dl, CO 'TR T TE. 

. ... 
CLÁ S LA OITAVA- DO ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CO TRATADA: · 

1 .1 - responder. em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da exec~s serviços. 
t.11 ... (\) 111 (): 

,\ V.CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL. . CENT IW 

} 



a) salári o : 
b) seguro de acidente: 

E tado do Cea rá 
Governo Municipal de Mucambo 

c) la:\a . impostos e contribuições: 
d) indeniLações: 
e) ales-refeição: 
f) va les-transporte: e 
g.) outra que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 - manter os seus técnicos sujei tos às normas discip linares do CONTRATANTE quando em traba lho 110 
<'l rg,ill. porém sem qualquer vínculo empregatíc io com o órgão; 

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substiwir 
imed iatamen te qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CO TRATA TE: 

1.--1 - re ·ponder. ainda. por quaisquer dano cau ados diretamente aos móvei . e outros bens de propriedade 
do CO !"RATA T E. quando es es tenham sido ocas ionados por seus técnicos durante a prestação dos se rviço alvo 
deste contrato: 

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for. desde que praticada por seus 
1écnico no recinto do CO TRATANTE: 

1.6 - reparar. corrigir. remover. reconstru ir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte. os erv iços 
di:1uadús n.:lc rcn1es ao objeto cm que se vcrili carcm vícios, defeitos ou incorreções resu ltantes da execução ou dos 
111a1cria i-., usado : 

1. 7 - prO\ idenc iar. sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATA TE, o 1ranspone do mobiliário a ser 
recuperado. tanto na aída quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo. para tal, as normas de controle de 
mm i111c111ação patrimonial do CO TRATA TE: 

1.8 - devolver o móveis retirados para 1J1anutenção e reforma l impo . sem ônus adicional para o 
l'O TR ATA TE: 

1.9 - refàzcr o serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados do recebimento da 
co111 u 11 icaçiio: 

1. 1 O - reparar ou indenizar qualquer descaracterização de mobiliário decorrente de er iço executado pela 
CO ' l"RA l"ADA ·em autorização prévia da Secretaria de erviços Gerais do CONTRA TA TE; 

1.1 1 - usar a melhor 1écn ica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato: 

1. 12 - não remover os bens e acessórios do local onde se encontram sem o consen1 i 111e1110 prévio e por 
escrito de ervidor do erviço de Manutenção e Reparos ou da Diretoria Técn ica de Patrimônio do 

CO\l l R;\ l"/\NTL quanc.lü for ú l'.a o: 

1. 13 - f"orncccr iodo o materia l necessário à execução dos serviços objeto deste contrato. empregando 

-.,cmpre as rna1cr iai · de primeira qualidade; 

,\V. CO TRUTOR GONÇALO V IOAL, N, CENT RO 

~ 1 
( 



E tado do eaní 
Governo Municipa l de M uca mbo 

1. 1-l - ubmeter à li ca lização do CONTRATA TE as amostras de todo os materiais a erem empregado 
1Hh sen iço'> an te da ua execução: 

1.15 - comunicar à ·ecretaria de en iços Gerais do CO T RATA TE qualquer anorma lidade de ca ráter 
urgente e prc tar os esc larecimento julgado necessários; 

1. 16 - obter toda e quaisquer in formações junto à Secretaria de erviços Gerai do CO TRA rA I L: 
necc ária à boa con ecuçào do trabalho : 

1.17 - manter- e cm compatibilidade com as obrigações a erem assumida e com todas a:, condições tk 
hab il itaç:il) e qu:.i lilicaçào exigida ne te contrato durante toda a execução do contrato. 

CLr\l'Sl1LA 'O 'A - DA OBRlGAÇÕE SOCIAi , COMERCIAI E Fl CAI 

1. CO 'T RATADA caberá, ainda: 

1. 1 - a umir a re pon ab ilidade por todo o encargo pre idenciário e obri gaçõe oc iai pre, i to na 
lcgi-; laçào social e trabalhista em igor, obrigando- e a saldá-lo na época própria, ez que o seu empregado nfio 
manterão nen hum , ínculo emprega tício com o CO T RATA T E: 

I .~ - a · umir. também, a re pon abilidade por todas a prov idência e obrigaçõe e tabd ccida na 

kgi-; laçào t:spccílica de ac identes do trabal ho, quando, em ocorrência da espécie, fo rem vítimas o seus empregado. 
IH) <.kcorrt:r do de:.t:mpenho dos serviços ou em conexãó com eles, a inda q ue aconLecido em dependênc ia d() 
CO\. 1 R,\T TI:: 

1.3 - a umir todo o encargos de pos ível demanda trabalhista, cíve l ou penal. relacionadas a este 
Clmtratl). originariamente 0 11, inculados por prevenção, conexão ou continência; e 

1.-l - a ·umir. ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução de te 
contrato . 

.., inadimplência da CO T R TA DA, com referência ao encargo e tabelec ido no item anterior. não translerc a 
rc-;pon ·abilidadc por cu pagamento a Admini tração do CO TRATANTE, nem poderá oncrar o objeto deste 
con tra to. ra1àn pd a qua l a CO T RATAD renuncia e:-.pressamente a qualquer vincu lo de olidariedade. ati,a ou 
pnssi, a. com o CO TRATANTE. 

1 

CL. . l ."llL DÉCIMA - DA OBRI GAÇÕE GERAI 

1. Dc, crú a CO T RA 1 A DA ob ervar. também. o seguinte: 

1.1 - f. expre samente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pe soai do 
CO'JTRA r A TE durante a pre lação do erviços, objeto deste contrato: 

1.2 - é expre amente proibida. também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato. ah o e hou,er 
pn.:, in au tori7ação da Acl mini tração do CO 1TR TA TE: 

,\\ . e-o, ·11u··1 OI( GOl\("ALO \ ' li),\ L. ·, . n : '.'iTIW 



E lado do cará 
Governo Municipal de Mucambo 

1. 1 - e , l'tlada a ">llbcontratação de ou tra empre a para a prestação do en iço-, objeto de te Clllltratn. 

CLÁU LA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALLZAÇÀO 

1. A c~ccuçào do · en iço objeto de te contrato erá acompanhada e li caliLada por do CO TRATA T I:. 
lh.·,ig.nado parn cs.,c lim. 

.... O "cn 1tlor Jo CO ' 1 RA r I E anotará em registro próprio toda a ocorrência relacionada · com a cxccuç:io 
d1h .,cn IÇlh. dctcrminando o que fo rneces ário à regularia1ção da raltas ou defeitos ob en ado . 

3. !) deci ·õe e providências que ultrapassarem a competência do repre entante de,erào ser olicitada,; a 
autoridade competente do(a) CO TRATANTE, em tempo hábil, para a adoção da medidas conveniente . 

1. 1\ l'O 1 R TA D di.!\ erá manter prepo to para rcpre entil-la durante a e,ecuçào de te com rato. de de que 
a.:.:it11 1x·la 1\dmini-,traçih) do CO fRA r TE. 

CL.-\LS L DÉC IMA EG DA - DA ATE TAÇÀO 

1. ate tação da execução do 
CO IR T I rE. 

serviços caberá à se rvidor do CONTRATANTE designado para fim representando o 
r 

CLÁL'S L DÉCIMA TER EIRA - DA DE PE A ~ 
1. \ Jc-,pc.,a .:0111 a execução do erviço de que trata o objeto de te Pregão, está a cargo da dotação orçamcn tii ria 

... 
CL,.\ l 'S l LA DÉ IM A Q ARTA - DO PAGAMENTO 

1. hccutados e aceito o · erviço , a CO TRATADA apre emará a Nota Fi cal/Fatura no etor Financeiro da (o) 
( ();"\ l Rt\ 1 TE. ~i tuado na . para fin s de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária cred itada em conta 
.:11rren te ou cheque nominal ao fornecedor. até o 30° (trigésimo) dia útil contado da entrega do documentos. 

"' O ( O rR rA 1TE rc cn a- e o direito de recu ar o pagamento se. no ato da atestação. os cn iços executado · 
11.in ~ ti, en.:m de acordo com a e pecificaçào apre entada e aceita. 

3. OCO TR ·11:. poderá deduzir do montante a pagar o va lore correspondente a multa!) ou inde11i1aç1i e., 
de, ida-, pela CO TR/\ rAOA, no termo de te contrato. 

-1 . '\.cnhu111 pagamento :.crá efetuado à CO TRATADA enquanto pendente de I iquidação qualquer obrigação 
tinanccira e prc, ilknc iúr ia. cm que is-,l, gere dirl'ito a altl.:roção de preços. compensação tinanccirn ou aplicaçãn Jc 
penalidade ao(. OI\ 1 RAT N ri.:.. 

5. O prazo dc pagamento da execução dos e rviço~ será contado a partir da data final do período de ad implemcnto 
de cada parcela . 

1\ \ ' . co~ ' T IHITOR GU;\('Al.0 IDAL. . CE'>TRO 



E tado do Ceani 
Governo Municipal de Muca mbo 

5. 1 - o caso de e, entuai atra os de pagamento. desde que a CO TRA T DA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto. fica convencionado que a taxa de compen ação financeira de, ida pelo CO TR T , TI . 
l'lllrl' a data at.:ima n.:lerida e a corre pondente ao cleti, o adimplemento da parcela. crá calculada mediante a 
aplit.:aç:1n da seguinte formu la : 

1 \1 1, .\ P 

onde: 

l · \1 
\, 

\'P 

1 ncargo.., ,noratórios: 
1\umcro dl' dia:. entre a data pre i ta para o pagamento e a do efetivo pagamento: 

a lor da parcela pertinente a er paga: 
lndit.:c de compensação linanccira. assim apurado: 

1- r, => 1=(61100) => 1= 0,00016438 
.,65 365 

1 \ - Pcrcl·ntual da 1a,a anual = 6% 

" 

e11 
5.2 A compen ação financeira previ ta ne ta condição será incluída na fatura cio mê seguinte ao da 

ncurr~nc ia. 

5.J O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a aprese111açào da no ta 

liscal/ faturn atestada por ervidor de ignado. conforme di po to no art. 67 da Lei n.0 8.666/93. e , erificaçàn da 
regu laridac.k da licitante , cncedora junto à cguridadc ocial - C D e ao Fundo de Garantia por Tempo de erviço -
<. RI . 

C L.-\ S LA DÉ IMA QU INTA- DA ALTERAÇÃO 00 CONTRATO 

1. O pn: ente rnntrato poderá er a lterado. nos ca os pre, isto 110 artigo 65 da Lei n.0 8.666/93. de de que haja 
intcrc-,:.c da Admini tração do CO TR TA TE. com a apre cntaçào da de, ida ju tificati,as. 

CLf\l1Sl 'LA OE l~I A E T - DO A MENTO OU UPRE ÃO 

\. o interc e da Admini tração do CONTRATA TE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá er 
m1111l:ntado nu uprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cemo). conforme dispo to no artigo 65. parágrafos 1º 
l'. 2' . da l.ei n.'' 8.666/93. 

1.1 - /\ O TRA íAD fica obrigada a aceitar. na mesma condiçõe contratada '. lh acré cimo~ ou 
,uprt:..,,õc~ que e fizerem ncces ário ; e 

1.2 - nenhum acré cimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido ne ta cláu ula. c,ccto a~ 
,upre,-,õcs rcsultante de acordo entre a parte . 

\, . co,~ nu I on c:o, <. , 1.0 , IOA L, : , . CE:-- mo 



E ·tado do eará 
Governo Municipal de Mucambo 

CL-\L Sl LA IH:CIMA ÉTIMA - DA PENALlOAOE 

1. O atraso inju tilicado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelec idas no contra to 
... ujcitará a CO T RATA DA à mu lta de 0.5% (zero vírgu la cinco por cento) por dia e por ocorrência. até o má:-.. imo de 
10°/o (dc7 ror cento) obre o valor total do contrato. recolhida no pruo máximo de IS (qu inze) dia corrido . uma, c7 
comunicada ofic ialmente. 

, 1\:la i11c,ccuc,:.io tota l ou parcial do objeto <le te cúlllrato, a Admini ·tração do CO I rn.A r,\ ' 1 E podera. 
garantiJa a pn.:, ia de lesa. aplicar à CO TR TADA as seguintes sançõe : 

2.1 - ad,enênc ia; 

, , mu lta de 10% (dez por cento) obre o , alor total do contrato. no ca o de ine:-..ecuc,:ão total do objeto 
contratado. recolhida no pralo de 15 (quin7e) dia corridos. contado da comunicação olicia l: 

2.3 - ,u-.pc11 ão temporária de participar cm licitação e impedimento de contratar com a Admini tração do 
l < > 1 RI\ 1 1 E. pelo praLo de até 2 (dois) anos: 

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adm in istração Púb lica enquanto 
perdurarem o moti, o determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autúridadc que aplicou a penalidade. que será concedida '>empre que a CO TRAT DA re arcir a Administração do 
C. l >\. I Ri\ 1 .. \ \l rt . pcl~h prcjui10:. n:su ltantc · e apú decorrido o prazo da a11çào aplicada com ba ... c 110 ub1tc111 
a11t1:rior. 

, Pl'lo, 111oti H1. que se seguem. principa lmente. a O TRATADA estará sujeita à · pi.::nal idade tratadas nos itens 
1 e 2 UC!>ta cláu~u la: -

3. 1 - pelo at ra o na execução dos serviços. em relação ao prazo proposto e aceito: ~ 

, 2 - pela recu a cm :,ub ·titu ir qualquer materia l dd"ci tuo o empregado na execução dos en iços~ cr(ie, 1r a 
... er rcjl.:1tado. carac terizada e a substituição não ocorrer 110 prazo de 5 (cinco) dia útei . contado da data da rejeição: 
e 

J J - por recusar re fazer qua lquer erviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a med ida não se efeti, ar 
110 pra10 de 5 (cinco) dia útei . contado da data de rejeição. 

-1 . Al~m da penalidade citada. a CO TRAT DA licará sujeita. ainda. ao cancelamento de '>lia in criçào m, 
CaJa:.tro di: Forncccdorc · do CO I RA'I A TE e, no quc couber, à demai penalidade re ferida no Capitu lo 1\' da 
1 ci 11 .'' 8.666 19"' . 

5 l omprmauo imredimento ou reconhecida fo rça maior. devidamente ju ti ficado e aceito pela dmini ·tração <fo 
CO\.TR,\ 1 J\l\ 1 E. cm relação a um dos eventos arrolados no Item 3 de ta cláusula, a CO TRATADA fi cará i enta 
da, penalidade.., 111encio11ad~L . 

6. /\:, sançôc~ de ad,cnê11cia. su pen ão temporária de pa11icipar em licitação e impedimento de cont ratar com a 
,\ dmini,tração do CO T RATA TE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão er aplicada à CO TRATADA juntamente com as de multa, de contando-a do pagamento~ a 
'>Cl"Cl11 cfclllados. 

\ \ . < O'\S'I IU I cm( ,(} '\ ( \ l O \ "ll) \ l.. s, . {'['\ 1 IW 



E h1do do eará 
Governo Municipal de Mucambo 

CLÁ L'SUL DÉCIM O ITA A - DA RE CI ÃO 

1. \ 1111 .. ·.,ccuç:io total ou parcial deste contrato enseja a ua re ci ão, conrorme di po to no artigos 77 a 80 da I ci 
11 .' 8.666 93 . 

1.1 - Os casos de resci ão co111ra1ual deverão er formalmente motivado nos auto do proci..: o. a :.cguradli 
t) contraditório e a ampla defe a. 

., 
,\ re cisão deste contrato poderá e r: 

~-1 - determinada por ato unilateral e e cri to da Administração do CO TRATA TE. no caso 
rnumcratlos "º" incisos I a li e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, 1101ilicando- e a CO f R T/\D com a 

nleccdcncia mínima de 30 (trinta) dia corrido ; 

CO ·1 R 1 
amigá el. por acordo en tre a parte . . desde que haja conveniência para a Adrnini ·tração do 

11:: Oll 

2.3 · j ud icial. no termo da lcgi lação vigente obre a matéria. 

1 ,\ rescisão ad1nini trati, a ou amigáve l deverá ser precedida de autorização escrita e fundan,entada da autnrith1d~ 

LÁUS L DÉCIMA ONA - DA V I CULA ÃO AO EDITAL E Á PROPO TA DA ONTRATADA 

1. hte contraio lica , inculado ao termos do Pregão n.º __ / __ . e aos termo- da. propo:,ta. da 
CO\! 1 R/\T DA. 

' LÁl'Sl'LA VIGÉ IMA - DO FORO 

A:. que»tÕl.!S decorrente · da execução de te ln trumento. que não posam er dirimida admini trati\ amentc. 
, eràn pmcc-.. ... ada e j ul gada · no Foro da cidade de MUCAMBO, com exclusão de qualquer outro, por mai 
pri, ilegiado que cja . 

.., 1.. pnra lím,c/a e , ai idade do que foi pacwado. la, rou-se o presente contrato em 03 (três) , ia de igual teor e 
ti.i rma. para que urtam um ó efeito, às quai , depoi de lida . ão as inadas pelo repre entante da partt! ·. 
CO rR,\T TE e CO TRATADA. e pelas testemunhas abaixo. 

M e MBO - c t~. c,11 de de -------

TI:. CONTRATA D 

\ \ . CO\ST lH nm (,0\( \ I.O \ 'll)AL, '1'. CE1' mo 
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