
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II - MODELO DE APRESENTA<;AO DE CARTA-PROPOSTA 

Locale data 

A 

Prefeitura Municipal de Mucambo 
Cornlssao Permanente de Licitacao 
Mucambo-CE. 

REF.: TOMADA DE PRE<;OS N° 2711.01/2019. 

Prezados(as) Senhores(as}, 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PRE<;OS 
N° 2711.01/2019, cujo objeto e a CONTRATAc;:Ao DE EMPRESA PARA REFORMA E 
URBANIZA<;:AO DA FRENTE DO ESTADIO E DA ARENINHA NO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO - CEARA, conforme projeto e orc;:amento em anexo, pelo preco global de R$ 
________ �---------�· com prazo de execucao Conforme o 
Projeto Basico. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente hcitacao, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o(a) Sr(a). 
-------------' portador(a) da carteira de ldentidade n". 
--,----,--------- e CPF n" , como representante legal 
desta empresa. 

lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da abertura da licitacao. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execucao dos services 
objeto deste Edital e que serao executados conforme exigencia editalicia e contratual, e que 
serao iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Servic;:o. 1 

Atenciosamente, 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante. 
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ANEXO Ill 

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA E 
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 

TOMADA DE PRE«;:OS N° 2711.01/2019. 

OBJETO: CONTRATA<;:Ao DE EMPRESA PARA REFORMA E URBANIZA<;:Ao DA FRENTE 
DO ESTADIO EDA ARENINHA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARA. 

01. PLANILHA OR«;:AMENTARIA: 

ITEM ESPE�-0 QTOE UNID 
VALOR 

UNITARIO TOTAL .. .. 

VALOR GLOBAL 

, _de de 2 0 1 9 .  

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante e do responsavel tecnico. 

! 
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GOVERNO MUNICIPAL 

MU CAM BO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° _ 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO, ATRAVES DA SECRETARIA 
DE , COM A EMPRESA 
_____ , PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Municipio de Mucambo, pessoa jurldica de direito publico interno, com sede a Av. Construtor 
Goncalo Vidal, s/n- Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. , atraves da 
Secretaria de , representada por seu Secretario, Sr. AMALRIR RODRIGUES DE LIMA, 
infra-firmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, 
_______ com endereco a em , Estado do _ 
inscrito no CNPJ sob o n° , representada por , portador(a) 
do CPF n° , ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de 
acordo com o Edital de Tomada de Precos n° 2711.01/2019, em conformidade com o que preceitua a 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas aiteracoes posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas 
e as clausutas e condicoes a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL 

1 . 1 -  Fundamenta-se este contrato na Tomada de Precos n° 2711.01/2019, na Lein° 8.666/93 e suas 
alteracces posteriores e na proposta de precos da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2 . 1- O presente contrato tern por objeto a CONTRATA<;Ao DE EMPRESA PARA 
REFORMA E URBANIZA<;.A.O DA FRENTE DO ESTADIO E DA ARENINHA NO MUN IC IPIO 
DE MUCAMBO - CEARA, conforme especificacoes na proposta de precos da 
CONTRATADA, parte integrante deste processo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E D A  DURACAO DO CONTRATO 

3 .1- A CONTRAT ANTE pagan� a CONTRA TADA, pela execucao do objeto deste contrato o valor 
global de R$ <----�--�---' 
3.2- O contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura, Conforme o Projeto Basico, 
podendo ser prorrogado nos cases e formas previstos na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alteracoes posteriores. 

CLAUSULA QUARTA- DAS CONDICCES DE PAGAMENTO 

4.1-  A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser apresentada a Secretaria de 
_____ •. ate o 10° (decirno) dia util do mes subsequents a realizacao dos services, para fins 
de conterencra e atestacao da execucao dos services. 
4.2- A fatura constara dos services efetivamente prestados no periodo de cada mes civil, de acordo 
com o quantitative efetivamente realizado no mes, cujo valor sera apurado atraves de rnedicao; 
4.3- Caso a rnedicao seja aprovada pela Secretaria de . o pagamento sera efetuado 
ate o 30° (triqesirno) dia ap6s o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junta ao setor 
competente da Prefeitura Municipal de Mucambo. 

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO E DO REGIME DE EXECUCAO 

5.1-0s precos sao firmes e lrreajustavels pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da 
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 {doze) meses, os precos contratuais poderao 
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JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentacao da proposta, com base no INCC - 
indice Nacional da Construcao Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja 
extinto. 

5.2 - 0 Regime sera de execucao indireta, com empreitada por preco global. 

CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS 

6.1-As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao orcamentaria 
n°:1201.27.812.2702.2.060 elemento de despesa n°:3.3.90.39.00, Os recursos serao oriundos de 
Transferencia da uniao e/ou Recurses do Tesouro Municipal. 

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAtS 

7 .1-A CONTRA TADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrascirnos ou 
supressoes no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, Conforme o disposto no § 12, art. 65, da Lei ne 8.666/93 e suas 
alteracoes posteriores. 

CLAUSULA OITAVA- DOS PRAZOS 

8.1-0s services objeto desta licitacao deverao ser executados e concluldos ate 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da ordem de service, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
8.666/93 e suas alteracoes, 
8.2-0s pedidos de prorroqacao deverao se fazer acompanhar de um relat6rio circunstanciado e do 
nova cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condicoes propostas. Esses pedidos serao 
analisados e julgados pela fiscalizacao da Secretaria de Esporte, Laser e Juventude da Prefeitura 
Municipal de Mucambo. 
8.3-0s pedidos de prorroqacao de prazos serao dirigidos a Secretaria de Esporte, Laser e Juventude 
, ate 10 {dez) dias antes da data do termino do prazo contratual. 
8.4- Os atrasos ocasionados par motive de forca maier ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Esporte, Laser e Juventude da Prefeitura 
Municipal de Mucambo, nao serao considerados como inadimplemento contratual. 

CLAUSULA NONA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

9.1-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno 
cumprimento das obriqacoes decorrentes do Terrno Contratual, consoante estabelece a Lei ne 
8.666/93 e suas alteracoes posteriores; 
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual; 
9.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto 
contratual, diligenciando nos cases que exigem providencias corretivas; 
9.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA J 
10 . 1-  Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos nesta 1 
Tomada de Precos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
10.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as obriqacoes 
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na Lei de l.icitacoes; 
10.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 
10.4 - Substituir os profissionais nos cases de impedimentos fortuitos, de maneira que nao 
prejudiquem o born andamento e a boa prestacao dos services; 
10.5- Facilitar a acao da fiscalizacao na lnspecao dos services, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
10 .6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, mesmo no caso de ausencia ou 
ornlssao da fiscalizacao, indenizando-a devidamente par quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 
interesses, que possam interferir na exscucao do contrato, quer sejam eles praticados por 
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empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a 
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel 
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposicoes legais vigentes; 
10.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA nao devera, mesmo ap6s o terrnino do contrato, sem consentimento previo, par 
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou inforrnacoes especificadas no 
paraqrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do contrato; 
10.8- Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
10.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, tarnbern, de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributes que, direta ou indiretamente, incidam sabre a prestacao dos services 
contratados inclusive as contribuicoes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura 
Municipal de Mucambo par eventuais autuacoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadirnplencia da CONTRA TADA, com referencia as suas obriqacoes, nao se transfere a Prefeitura 
Municipal de Mucambo; 
10.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos tributes, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO; 
1 0 . 1 1 -  Responder, pecuniariamente, par todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao, 
Estado, Municfpio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos services: 
10.12- Respeitar as normas de sequranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao das 
Leis do Trabalho e leqislacao pertinente; 
10 . 13- Responsabilizar-se pela adocao das medidas necessarias a protecao ambiental e as 
precaucoes para evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto 
na leqislacao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n• 9.605, publicada no D.O.U. de 
13/02/98; 
10 .14- Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros par 
eventuais danos ao meio ambiente causados par acao ou ornissao sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados; 
10 .15- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisites e atender a todas as 
exiqencias e condicoes a seguir estabelecidas: 
a) Preslar os services de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 
b} Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnlcas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos services e bens, 
bem coma de cada material, rnateria-prirna ou componente individualmente considerado, mesmo que 
nao sejam de sua fabricacao, garantindo seu perfeito desempenho; 
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitacao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de "Anotacao de Responsabilidade Tecmca - ART' correspondente, antes da 
apresentacao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, sob pena de retardar o 
processo de pagamento; 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

1 1 . 1 -  Pela lnexscucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantidas a previa 
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancces: 
a) Advertencia. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez par cento) sabre 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 notificacao feita pela 
CONTRATANTE 
b.2) 0,3% (Ires decimos par cento) sabre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, par dia de 
atraso na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dais par cento) cumulativos sabre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do 
pacto, a criteria Secretaria de Esporte, Laser e Juventude de Mucambo-CE, em caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos. 
b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados "ex-officio" da 
CONTRA TADA, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor que 
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JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

mantenha junta a Secretaria de Esporte, Laser e Juventude de Mucambo-CE, independente de 
notiticacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensao ternporaria do direito de participar de licitacao e impedimenta de contratar com a 
Adrninistracao, pelo prazo de ate 02 (dais) anos; 
d) Oeclaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitacao. 

CUi.USULA DECIMA-SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS 

12. 1 - A rescisao contratual podera ser: 
12.2- Determinada par ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incises 
I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
12.3- Arniqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da 
Adrninistracao: 
12.4- Em caso de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n' 8.666/93. sem que haja 
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido; 
12.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no 
art. 80, incises I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1-  Os recurses cabiveis serilo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 
8.666/93 e suas alteracoes. 
13.2- Os recurses deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita pelo 
representante legal da recorrente, dirigida a Cornissao de l.icitacao da Prefeitura Municipal de 
Mucambo. 
13.3- Os recurses serao protocolados na Secretaria de Esporte, Laser e Juventude de Mucambo-CE, 
e encaminhados a Comissao de Licitacao. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO 

14.1- Fica eleito o fora da Comarca de Mucambo, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer 
controversia oriunda do presente, que nao possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando 
se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (Ires) vias para 
que possa produzir os efeitos legais. 

Mucambo-CE, _de de 2019 .  

Secretario de lnfraestrutura e Urbanismo 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 

Representante Legal da 
Empresa 

CONTRA TADA 

t 
01.  � 
Nome: 
CPF/MF: 
02. _ 
Nome: 
CPF/MF 
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GOVERNO MUNICIPAL 

MU CAM BO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

ANEXOV 

DECLARA<;AO 

r>; 

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que nao executamos trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo 
na condlcao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no incise XXXIII do art. 72 

da Constituicao Federal e de conformidade com a exigencia prevista no incise V, do art. 27 da Lei Federal 
n° 8,666/93 e suas alteracoes posteriores. 

______ -_, _de de 2019 

Carimbo e assinatura do representante legal da ernpresa. 

; j 
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JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARACAO 

(Norne/Razao Social), inscrita no CNPJ n° , per intermedio de seu representante 
legal, o(a) Sr(a) , portado(a) da Carteira de ldentidade 
n° e CPF n° , DECLARA, sob as sancoes administrativas 
cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da leqislacao 
vigente, nae possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar n° 
123/06. 

____ -CE, de de 2019. 

(Representante Legal) 

J 
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