
ANEXO li - MODELO PROPOSTA 

TIMBRE DA EMPRESA 

Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N!? ----

OBJETO: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ítem Especificação 

01 

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

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESSENTA DIAS 
Prazo de execução: Conforme Edital 

Forma de pagamento: A vista 

Unidade 

Valor- R$ 

Quant Unitário Total 

Total - R$ 

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela realização dos serviços, e que serão executados 

conforme exigência contratual e editalística, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem 
de serviços. 

085 : Todos os nossos impostos e encargos estão inclusos nos nossos preços. 

Cidade - UF, _/ _/ __ 

Carimbo e assinatura 



E lado do Cear.·, 
GOVER O MUNI IPAL DE MUCAM BO 
PREFE IT URA M IC IPAL DE M C MBO 

M INUTA DE CONTRATO 

Pelo prc en te i11sLrume 11to de ContraLo. de um lado o Municíp io de IUC IBO. atrm é- do(a) PREFEI r URA 
1IU ICIPAL DE MUCAM BO. C PJ- IF. 0 07.733.793/0001-05. denominado daqui por diante de 

CO TRATA TE. repre emado neste ato pclo(a) r.(a) A DRÉ LUI AGU I R DE AZE EDO. GE. TOR. e J i1 
outro lado . C PJ /CPF . de agora cm diante 
de110111 i nada CO . têm j u:.to e contratado o 
seguinte: 

CLÁU ULA PRI M EIRA - 00 OBJETO CONTRATUA L 

1.1 - Co111 ra tação de elllpre a especializada em c,ento . para rea lização da rc ta durante o ll! tcjo da Padroeira do 
lunicipio de t\1ucambo-CE. 110 dia 22.23, 2-l e 25 de julho 2016. conrorme e peci licndo 110 Termo de Rererencia. 

CLÁ ULA EGUNOA - DA FUNDAMENT AÇÃO LEGAL 

2.1 - E te contrato fundamenta- e na Lei nº 8.666/93. de 21 de junho de 1993. e sua poste ri ore a lterações. bem 
como na licitação na moda lidade CO VITE. nº l/201607010 1ADM. 

L LA TE RCE I RA 
CONTRATA DA 

DO ENCARGOS, OBRI GAÇÕE ' E RE PONS BI LI D DL " DA 

3.1 . E.,ecutar o objeto de te contrato de acordo com a condiçõe e prazos e 1abclecida 110 proce ~o licitatório 11 '' 

l/201607010 1ADM e ne te termo contratual : 

3.2. A umir a re pon abilidacle por quaisquer danos ou prej uízo cau ado ao patrimônio do CO TR T I TE ou a 
terceiros. quando 11 0 de empenho de ua ati, idade prol, ionai . objeto deste eo11 1rato: 

'.3. Encalllinhar pa ra o etor Financeiro da( o) PREFEITURA MU ICIP L DE IUCAM BO ns nota:. de empenho-; 
e respecti, a. nota fi ca i /fa LUra concernente ao objeto contrat ual: 

3.-l. As umir i11Legra lme11te a respon abilidade por todo o ônu decorrente da execução de te contrato. espec ial mente 
com relação ao encargo trabalhistas e previdenciários do pessoa l utilizado para a con ecuçào do sen iços: 

3 .5. Ma nter. durante toda a execução do com rato. em coinpat ibi I idade com as obrigaçõc a · -um idas. toda H!s 

Cl)lldiçõc de habilitação e qualificação exigida na licitação que gerou este Co111 rn10. decorrcntc do(a) CO VITE 11'' 

l/'2 0160701 OI ADM. 

3 .6. PrO\ iJcne ia r a imed iata correção das de fie iências e ou irregula ridade apontada pela Co11 tra1a111e: 

3.7. Ace itar na me ma condições contratuai o acrésc imo e upre õe até o limite fixado 110 ~ 1°. do an . 65. da 
Lei 11º 8.666/93 e sua a ltcraçõe posteri ores. 

,, , . cm,~ rn1 ·1 cm co,ç, 1.0 , li)., 1.. :-, . n :, rno 

\ 



Estado d o ca r.í 
GOVER O MUNIC IPAL OE I CAM BO 
PREFE IT RAM 'ICIPAL DE M CAM BO 

CLÁ 'U LA QUARTA - DA RE PON AIJ ILIDADE . 00 CONTRATA TE 

-L 1. Co111ra1a111c se obriga a proporcionar à Contrntada todas a condiçõe · necessária ao pleno cu111pri111enLO das 
obrigaçõe decorrentes do Termo Contratual. con oante e tabe lece a Lei nº 8.666/93 e ua altcraçõe po ter iorcs: 

-L~-Fi cal izar e acompanhar a execução do obj eto contrn tual: 

-1.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a c:-.ecução do objeto contratual. 
diligenciando 11 0 ca o que ex igem p1·0, idências correti, a · : 

..t . ..J -PrO\ idenciar o pagamemos à Contratada à vi ta da 
Competente. 

LÁU LA QU INTA - DA V IGÊNCIA 

ota Fi cai / Faturas de, idamente ate tadas pelo etor 

5.1 - A , igência de te in 1rumc1110 contratua l iniciad1 na data de ua a inatura. exti nguindo- e cm 31 de Dezembro 
de 2016. podendo er prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁ ULA EXTA - DA RE CI ÃO 

6.1 - Con tituem moti vo para a resci ão contratua l os con tante do artigo· 77. 78 e 79 ela Lei 11º 8.666/93. e podcni 
:-.er ·ol ici tada a qua lquer tempo pelo CO TRATA TE. com antecedência mínima de 05 (cinco) dia úteis. mediante 
comunicação por e cri to. 

CLÁU LA ÉTIMA - DA PENALIDADES 

7.1. Em caso ele inexecução total ou parcial do contrato. bem como de ocorrência de atra o inju t ificado na e:-.ecução 
do objeto de te comrato. submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garan t ida plena dele a. a· eguintes 
penalidade : 

Ad, ertência: 
M ulta: 

uspensào temporária ele participações em I icitaçõe pro mo, ida com o CO TRATANTE. i mpcd i mcnto de 
contratar com o me mo. por prazo não uperior a 02 (doi ) ano · : 

Declaração de inicloneiclade para lici tar ou contratar com a Admini tração Pública. enquanto perdurarem os 
moti vo da punição. ou até que seja promo, ida a reabi litação. perante a própria autoridade que ap licou penalidade: 

7.2. A multa pre, i ta ac ima erâ a seguinte: 

Até 10% (de7 por cento) do valor total comrataclo. no caso de ua não rea l in1çào e/ou de cumprimento de 
alguma das cláusu la- contratuais: 

7.3. s ançõe prev i ta no iten acima poderão cr aplicada cumulati a111e11 te. làcultada a clefe a pré, ia do 
intercs ado no prazo de 05 (cinco) d ia útei : 

,\ \ . CO,\STIH 1 ()I{ C:O'\(" \I.O \ 11>.\I.. :,;\. CE;\"TIW 



E-,1atlo tio ~ar:'t 
GOVERNO M NI IPAL DE M UCAM BO 
PREFE ITU RA M IC IP1-\L DE ,, e mo 

7.-1. O ,alor da multa ap licada deverá ser recolhida como renda para o lunicípio. 110 pra/O de 05 (cinco) dia útei!> a 
contar da data da not i licaçào. podendo o CO TRATA TE. para isso. descontá-la elas làtura!> por oca!>iào dt, 
paga111cn10. e julgar corl\ cnien te; 

7.5 . O pagamento ela multa não ex imirá a CONTRATADA ele corrigir as irregu laridade que deram causa a 
pena I idade: 

7.6. O C01 TRATA 'TE cle,·erâ notificar a CO TRATADA. por escrito. de qualquer a 11orrrn1liclade constatada 
durante a pre ·taçào do· ·cn iço . para adoção da · prO\ idê11cias cabÍ\e i : 

7.7. A penalidade somente erào relevadas ern razão de circunstâncias excepcionai . e ns ju-tilicadas ·ó serão 
aceitas por e crito. fundamentadas em fatos reais e faci lmente comprováveis. a critério da autoridade competente do 
CO TRATA TE. e desde que formu ladas no prazo máximo de 05 (cinco) dia da data em que foram aplicada . 

LÁ S LA OITAVA- 0 0 VALOR E REA,I U TE q 
8.1 - O, alor total da pre ente avença é ele R$ __ ( __ ).a ser pago 110 pra7o de até trinta dia . con tado a partir da 
data final do período de ad i mplemento ela obrigação. na proporção do erviço cfc1 i, a mente prestados 110 período 
rec;pect i, o. segundo as autorizações expedidas pel o(c1) PREFEITUR MU1 ICIPAL DE MUCA 180 e ele 
conformidade com a notas fi cai / là tura e/ou recibos de, idamente ate tadas pelo etor competente. obsen ada a 
condiçõe da propo ta adjudicada e da órdem de sen iço emit ida. 

Pari,graf°o Unico - l lél\cndo atraso no pagamento. de de qut.: não decorre de alo ou foto atribuí,cl ú Co11tratc1da. 
aplicar-se-á o índice do IPCA. a título de compensação financeira. que erâ o produto resultnn te da 111ultiplicaçàn 
eles e índice do dia an terior ao pagamento pelo número ele dia em atraso. repetindo- e a operação a cada mê de 
atra:.o. 

CLÁ ULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A 

9.1 - As despe a contratuai correrão por coma clc1 ,erba do orçamento clo(a) PREFEITURA MU ICIP L DC 
1 L CA~ 1 BO. na dotação orçamentária Exercício 2016 Ati, idade 0301.133921303.2.005 Manutenção das Ati, idade, 

da Secretaria de Cultu ra. Clas ilicaçào econõrnica 3.3.90.31.00 Prerniaçõe Cult. n .Cient.Dc ·p.c Ou tra ·. fi cando t) 

aldo pertinente ao demais exercíc io a er empenhado oponu11a111 e11te. à conta dos re pecti, o orça rncntos. ca o seja 
nece ário. 

CLÁ U ULA DÉCIMA - DAS AL TERAÇÕE ' CONTRATUA IS 

10. 1 - O prc e111c contrato poderá er alterado. 110 casos previ 10 110 c1nigo 65 da Lei 11.'' 8.666 93. de de que haja 
int eresse da Adm ini tração do CONTRATANTE. com a apresentação das ele, ida ju ti licat i, a . 

CLÁU ULA DÉC IMA PRIMEIRA - DO FORO, BA E LEGAL E FORMALIDADE 

11.1 - E te Cont ra to encontra-se subordinado a legi IaÇão e pecílica. con ub tanciada na Lei n'' 8.666. de ~ I d1..· 
junho de 1993 e ua po teriores alteraçõe:.. e. ern casos omissos. ao · preceito de direito público. teoria gera l de 
contrato e di po içõe de direito privado. 



Esllldo do Ccan·, 
GOVERNO M 1IC IPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA M U IC IPAL OE i\1 C 180 

11 .2 - Fica eleito o Foro da cidade de MUCA IBO. corno o único capaz de dirimir as dúvida oriu ndas deste 
Cnntrato. ca o não ejam dirimida arni gmelmentc. 

11.J - Para lirmeza e como prma de ha,crem as partes. entre i. aj u tado e contratado. é la , raclo o presente termo. em 
02 (duas) vias de igual teor. o qual, depoi de lido e achado conforme. é assi nado pela pane con trata ntes e pe las 
te temunhas abaixo. 

MUCA IBO- CE. / / 

CONTRATA TE 

Tc ·temunha 

1. ---------------

1 

,\ \ . ( o,:,,·, ,u .. , OH c;o,r \1.() \ li ) \L :-., . ci:Y I IW 


