
E<itado do Cear"' 
GOVERNO Mü~ICIP AL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MLNICIPAL DE MUCAMBO 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRA TO 

... 

O Município de MUCAMBO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, convoca R. 
' . CONSTRUCÕES E PERFURAÇOES DE POÇOS L TOA-ME para assinatura do contrato decorrente da licitação 

"ª modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 2/2016050301ADM. 

Cum pre-nos informar que a desatenção tnJ ustificada acarretará as sanções prevista em lei . 

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. 

/ ~A7~' !6de Junb de 2016 

( F~4gR0BERTO 
Comissão de Licitação 

Presidente 

\ \ . co, ~ fRl 10 }{ (,O" :.ALO \ ID.\L. s:-.. ( E:\ l i<O 
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GOVERNO M UNICIPAL OE M CAMBO 
PREFEITURA M IC I PAL DE 1 C MBO 

ONTR TO Nº 20 160187 

O lunicípio de 1\1 CAMBO. aLravés da(o) PREFEITURA MU ICIPAL DE MU A 180. ne te ato denominado 
CO '1 RATA TE, loca lizado na Rua ConstruLor Gonça lo Yidal / . in cri to no C PJ ( 1 F) ob o n" 
07.733.793/0001-05. repre cntado pclo(a) r.(a) A DRÉ LUI AGUIAR DE AZEVEDO. GE TO R. rc idcnte na 
Rua Firmino Gome do ascimento / . portador do CPF nº 6-15.1-14.203-87 e. de outro lado R. . CO rR UCÕE 
1: PERFURAÇOE DE POÇO LTDA-ME. in criLa no C PJ( lF) Ct PJ 07.182.306/0001-55. e Labelecida na 
Rodo,ia CE 187. K 1 17-1. itio Poto. Zona Rural. Ubajara-CE. CEP 62350-000. donl\ante denominada 
imple-mente O TRATADA. ne te ato represen tada por LUIZ GO ZAGA DE O ZA 1E-I O. re idente na Rl.JA 

ORE FRA CI ·co PI TO. MO TECA TEL0. Ubajara-CE. CEP 62350-000. portador do(a) PF 67'2..691.923-
91. de acordo com a representação lega l que lhe é outorgada têm entre si justo e a, ençado. e celebram o prc ente 
Contrato. de conformidade com a TOMADA DE PREÇO nº 2/2016050301 ADM e a proposta apre entada pela 
CO'\ 1 R,\TADA. ujeitando- ·e CO TRATA TE e CO TRATADA à norma di ciplinare da Lei nº 8.666/93 e 
alterações po teriorcs. media nte as Cláu ula que e eguem: 

CLÁLI ULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engcn lrnria para os en rço de 
perfuração de poço profundo em diversas loca lidade . conforme nexo li - Projeto Bá ico. 

Lr\l' LA F:G NDA - DO ERVIÇO A EREM CO TRATADO . 

1. O en iças ora contratados compreendem a especificaçõe . de. crita no Anexos do edita l da 
TO lADA DE PREÇO nº 2/2016050301 ADM. parte inLegrante de ·te Contrato. 

CLÁU LA TERCE IRA- 00 VALOR 

1. O , ala r total de ·Lc Contrato é de R$ 287.000.00 (duzento e oitenta e ete mil reais). di cri minado de 
acordo com a planilha integrante da propo ta de preços e o cronograma físico- fi nance iro apre cntados pela 
CO 'TR T DA. 

CLÁL' · LA Q ARTA - DO PRAZO DE EXE UÇ-0 DO: SE R IÇO . 

1. O se r iço de, crão er executado de acordo com o pruo estabe lecido na cláusula oi ta, a. corllado a 
parti r da ordem de serviço emit id a pela CO TRATA TE. 

1.1 - O pra7o para início do en iças . erá de até 5 (cinco) dias. contado-, do recebirnen~o da ?rdem 
de en iço c:-.pcdida pela CO 'TRATA TE e o de conclusão. erá de acordo com o propo to pela CO rRA I DA. 
-,e inrcrior ao má:-..imo definido no caput desta Cláusula: 
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2. O prazo de garanti a dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definit i, o a er 
emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

CLÁ LA QUINTA - DO AM PARO LEGAL 

1. A lavraw ra do prese111e Contrato decorre da rea lização ela TO !ADA DE PREÇO nº 
2/201 605030 1 DM . 

2. Os serviço fo ra m adjud icados em favor da CO TRATADA. conforme de pacho exarado no proce o 
lici1atório 11º 2/2016050301ADM, tomando como ba e o di posto no artigo 45. parágrafo 1°.inci o 1. da Lei nº 
8.666/93 . 

CLÁU LA EXTA- DA GARANTlA 

1. erá ex igida da CO T RATADA a apresentaçiioà Ad111 inistração do CO TRATA TE. no prazo máximo 
ele I O (dez) dias útei . contados da data da assinatura deste Contrato. comprovante de pre tação de gara ntia 
corre pondente a 5% (cinco por cen to) do va lor globa l de sua proposta. mediante a opção por uma das eguinte 
moda I idade : 

1.1 - caução e111 di nheiro ou títul os da dívida pública: 

1.1. 1 - a garanti a em apreço. qua ndo e111 dinheiro. deverá ser efe tuada em caderneta de 
poupança em ra, or da CO TRATA TE: 

1.2 - eguro-garant ia: 
1 .3 - fi ança bancária . 

., o ca o ele re ci ão deste Contrato. por cul pa da CO T RATADA, não crá de, oh ida a garantia. 
·csponsabilizando-se a CO TRATADA por perda e dano cau ado ao CO T RATA TE. além de sujei tar- e a 
ut ra penalidade pre, istas na lei. 

CLÁU ULA SÉTI MA- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Comrato. bem como, os ca o nele omi o . regular-se-ão pe la cláusul a contratuai e 
pelos prece itos de direito público, ap licando-se-lhes, supletivamente. os princípio da Teori a Gera l do Contratos e a 
clisposiçõe de di reito pri vado. na forma do art igo 54. da Lei nº 8.666/93 combinado com o inci o XII. do artigo 55. 

do mesmo diploma legal. 

CLÁU ULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VA LIDADE 

1. A igência deste Contrato terá início em 16 de Junho de 2016 e o térm ino em 31 de Dezembro de 2016. 
tendn início e v;ncimento em dia de e:--. pediente. devendo- e exc luir o primeiro e incluir o últ imo. 

A, ·. ('0'\STIH 'TOR GON< A LO \ ' I IM L. S'<. E~ T IW 
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CLÁU ULA NONA-DO ENCA RGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá à CO TRATA TE: 

1. 1 - permitir o livre aceso do empregado da CO TRATADA ao local da prestação dos seniço~ 
de reforma e adequação: 

1.2 - prestar as informações e os e clarecimentos que venham a se r olicitados pelo prepo 10 ou 
re ponsável técnico da CO TRATADA: 

1.3 - acompanhar e fisca lizar o andamento dos serviço de reforma e adequação. por intermédio da 
Comi ~·ãú para tanto formalmente de ignada: 

1 A - autoriza r quaisquer serviços pertinentes ao objeto de te contraio. decorrentes de imprevi 10 

durante a sua e. ecuçào. mediante orçamento detalhado e pre, iamente submetido e aprovado pelo Município de 
M CAMBO. desde que comprovada a necessidade deles; 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equi,ocadamente ou cm desacordo com a ori entaçõe 
passada pela C01 TRATANTE ou com a e pecilicaçôe constante cio~ Ane.,o do Edital da TOM D DE 
PREÇO nº 2/2016050301 ADM: 

1.6 - so licitar que seja refeito o ser iço recusado. de acordo com as e pecilicações constantes do 
Anexo do Edital da TOMADA DE PREÇO nº 2/2016050301 ADM: 

1.7 - atestar a nota !iscai/faturas corre pondente e fisca lizar o ser iço. por intermédio de en idor 
da CONTRATA 'TE. especialmente designado para esse fim. 

CLÁU ULA DÉCIMA - DOS ENCARGO DA CONTRATADA 

1. Caberá à CO TRATADA. além dos encargo previ to no Anexos do Edita l da TOMADA DE PREÇO 

, 
0 2/2016050301 ADM: 

1 .1 - cr re ponsá, e l. cm re lação aos eu empregado . por todas a despe a· decorrente da c:-.ecução 

dos serviços objeto deste comrato. tais como: 

a) sa lári os: 
b) eguro de acidente: 
e) taxa . impostos e contri buiçõe : 
d) indenizações: 
e) , ales-refeição: 
f) va les-transporte: e 
g) outras que porventura venh am a er criada e exigidas pelo Governo: 

1.2 - man ter os eus empregados ujeitos às normas discipl inare da CO TRATA TE. porém. em 

qualquer, inculo empregatício com o órgão: 

,\ \ ' . co~:·11H1TOlt GO '( ALO \ ' 11).\L. s, . n :, TIW 
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1.3 - manter. ainda. os eus empregado identificado ·. quando em trabalho, de,endo sub 1ituir 
imediatamente qualquer um dele que cja con iderado incoll\ eniente à boa ordem e à norma disc iplinares da 
CO TR,\ T 1 E: 

1.4 - re ponder pelo dano cau ados diretamente à Admini stração ela CO TRATA TI::. ou a 
terceiro . decorrente de sua cu lpa ou dolo. quando da execução da re forma e adequação. não e:\cluindo ou reduLindo 
e a rc pon abilidade a fi ca li zação ou o acompanhamen to pela CO TR TA TE: 

1.5 - responder. também. por quaisquer danos cau ado diretamente ao ben de propriedade da 
CONTR TA TE. quando e e tenham sido oca ionado por seus empregados clura111e a execução ddos sen iço : 

1.6 - arcar com de pesa decorrente de qualquer infraçiio, cja qual for. de de que praticada por eu!.> 
empregado na execução do en iço ou no rec into da CO TRATA TE: 

1.7 - a sumir inteira e total respon abi lidade pela execução do projeto. pela re tência. 
e tanque idade e e tab i I idade de toda a estrutura da obra a executar: 

1.8 - , erifica r e comparar todos o de enho· fornecidos para e>..ecuçào do en iços: 

a) no ca o de falhas. erro ·. d i crepâncias ou omis õe . bem. ainda. tran gre sões às orma 
Tccn icas. regu lamento ou posturas, caberá à CO TRATA DA formular imediata comunicação e cri ta à 
CO T RATA TE. de forma a evitar empeci lho ao perfe ito de envolv imento do scn iço . 

1.9 - reparar. corrigir, remover. recon truir ou :,ubstitu ir. à · sua expensas. no total ou em pane. o:, 
,cn iço'> efe tuado cm que e verificarem , ic io , defeito ou incorreçõc resultante· da e.,ecução ou cio· materiais 
ut i li LaJo..,. 11 0 prazo máximo de 5 (cinco) dia ou no pra7o para tanto e tabclec ido pela fi ca li1.ação: 

1.1 O - providenciar. por conta própria. toda a inalização nece ária à execução do · en iços. no 

sentido de evi tar qualquer tipo de acidente: 

1. 11 - fornecer instalaçõe adequada para a fi cal izaçào do cn iço de reforma e adequação: 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com o dado nece ár ios e na forma da legi lação 

pertinente: 

1.13 - remover o entulho e todos os materiai s que sobrarem, promo,endo a limpeLa do local da obra. 

duran te todo o período de execução e. especialmente, ao eu final : 

1.14 - prestar a garantia em relação ao en iço . c:\ig ida pelo pre ente Contrato. con forme o di po to 

no~ 1 cio art 56 da Le i nº 8.666/93: 

1. 15 - permitir. ao técnico da CO TRATA TE e àque le por ele formalmente in~ icado . ace o às 
uas instalaçõe e a todo os locai s onde e ti,erem sendo e tocados materiai relac ionado com o ob_1 eto: 

1.16 - comunicar à Admini tração da CO TRATA TE. por e crito. qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar o e clarecimentos que julgar ncces ário: 

1. 17 - respon abi lizar-se pe la construçiio. operação. manutenção e ·egurança do cantei ro de obra . 

,\ , ·. CO'I T IW roR GO'\( ,\LO \ "11),\ L. s,. c-E, ·11w 
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' igi lància, organiLação e manutenção do esquema de pre ençào de incêndio. bem como ou tras con truçõe 
pro, isória nece ária . conforme previsto nas Espec ificações Técnicas con lante do Ed ital da TOM DA Dl::. 
PREÇO nº 2/2016050301 ADM: 

1.1 8 - rc pon abilizar-sc pelas despesa decorrentes da rejeição de equipamemo . materiais e en iços 
pela CO TR TA TE e pelo atraso acarretado por e ta rejeição: 

1.19 - re pon abil izar- e por todo tran porte neces ário à pre ·tação do ·en iço contratado . bem 
como por en aio -. te te ou provas neces ário . inclusi ,e o mal execu tado : 

l .20 - providenciar. à ua expen a . ate tado de imi laridade de desempenho do matena,~ 
apre~en tado . junto a instituiçõe ou f"undações capacitadas para este fim, quando do u o de imilar ao descri to na 
Especificaçõe - Técnica con lantes do Edital da TOMA D DE PREÇO 11(1 2/'.W 1605030 l AD 1. emprc que a 

sca lização da CO TRATANTEj ulgar necessá rio: 

1.21 - ex igir de cus ubcontratados. e f'o r o ca o, cópia da ART do erv iço a crem reali/ado . 
apresentando-a à nidade de fi cali?ação da CO TR T I TE. quando so licitado: 

1.22 - rc ponsabilizar- e pela perfeita e:-.ecuçào e completo acabamento do en iço contratados. 
obrigando- e a prestar a sistência técnica e admin istrativa ncce. sária para a segurar andamcmo coll\cniente dos 
trabalho : 

l .23 - submeter à aprovação da Comi são fisca lizadora ela CO TRA T TE. o(s) nome( ) e o( ) 
dado( ) demon trati, o( ) da re pccti va capac idade técnica do responsá,el técnico que. poncnwra. ,enha a subst ituir 
o 1)riginalmente indicado: 

1.24 - garantir. pelo prazo mínimo de 5 (cinco) ano . todo o erviço e:-.ecutados. conrndo a partir 
da data da em i são do Termo de Recebimento Definitivo. conforme artigo 618 do Código Ci, il Bra ileiro: 

1.25 - duran te o período de garantia de que tratam os iten l .2-1 e desta Cláu ula. a CO TRAT DA 
de,erá. sob pena de er incluída no cada tro de empre a u pen a de participar cm licitação realizada pelo 
CO ·1 Rt-\ TA TE. atender ao chamado da CO TRATA TE no prazo má:-.imo de l 5 (quinze) dia . contado da 
cnmunicação olicia l: e 

l .26 - manter. durante toda a execução dos en iço de reforma e adequação. em compatibi lidade com 
a obrigaçõe assu mida , toda a condições de habilitação e qualificação ex igida na TO IADA DE PREÇO n" 
2/2016050301 ADM. 

2. Caberá. ai nda. à CO T RATADA. como parte de ·ua obrigaçõc : 

1.1 - efetuar o registro deste Contrato 11 0 Con elho Regional de Engenharia. Arquitetura e gronomia 
- CRE . em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496. de 07.12.77: 

2.2 - indenizar ou restaurar os dano cau ado às vias ou logradouros públicos: 

2.3 - remanejar quai quer rede ou empeci lho . ponenwra exi tente no loca l da obra: e 

2.-1 - cumprir cada uma da norma regulamentadora obre 1cdicina e cgurança do í rabal ho. 

,\ \'. co~ TR t ,., OR GO\ Ç \I o \ 11).\L. s, . ( [.\ TRO 
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CLÁ ULA DÉCIMA PRI !J EIRA - DA 0 13RIGAÇÕE OCIAI , COMERCIAI E FI CA I 

1. À CONTRATADA caberá. ainda: 

1. 1 - a sum ir a responsabilidade por todos os enca rgos previdenciários e obrigações oc1a1 previ to · 
na legis lação soc ial e trabalh ista em vigor. obrigando- e a sa ldá-lo. na época própria. ,ez que o eu empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatíc io com a CO TRA TA1 TE: 

1.2 - assumir. também. a responsab ilidade por toda a providência e obrigaçõe e tabelecida na 
lcgi lação espec ífica de ac idente do trabalho, quando. em ocorrênci a da espécie. forem víti ma o seus empregado 
no decorrer do fornec imento e do desempenho dos serviços ou cm conexão com eles. ainda que acontecido em 
ependência ela CO TRATA TE: 

1.3 - assumi r todos o encargo de possíve l dem anda traba lhi ta. ci, il ou penal. re lac ionado à 
e:\ecução dos erviços. ori ginariamen te ou vi ncu lada por prevenção. conexão ou cont inência: e 

1 A - assumi r. a inda. a responsab ilidade pelos encargo fi scai e comerciais resu ltantes da execução 
deste Contrato. 

2. A inadimplência da CONTRATADA. com reíerênc ia ao encargos e tabelccido na Condição an terior. não 
tran ícre a responsabilidade por seu pagamento à Ad mini stração da CO TRATANTE. nem poderá onera r o objeto 
clestl.' Contrato. razão pela qual CONTRATADA renuncia expre samente a qualquer , íncu lo de sol i<laricdade. at iva 
ou pass i, a. com a CO TRATA TE. 

CLÁLI LA DÉC IMA EG NDA - DA O BRIGAÇÕE GERAJ 

1. Deverá a CONTRATADA observar. também. o segu inte: 

1.1 - é expre sa rnente proibida a contratação de en idor pe1i encen1e ao Quadro de Pe soai do 
O TR ATANTE durante a, igência deste contrato: 

1.2 - é expressamente proibida, também. a ve iculação de publ icidade acerca deste Contrato. sah o se 
hou, cr pré, ia autorização da Admin istração da CONTRATA TE: e 

1.3 - é vedada a subcontratação tota l do en iços objeto deste Contrato: 

1.3.1 - a subcontratação parc ia l dos serviços só será admitida se prev iamente autorizada pela 
Ad mini tração da CO TRATA TE. 

CLÁUS LA DÉC IMA TERCEIRA - DA RE PON ABI LIOADE TÉCN ICA PELA EXECUÇÃO DO 
ERV IÇO 

1. Caberá à CO TRATADA providenciar. junto ao CREA, a de ida Anotação de Responsabilidade Técnica
A RT relativa ao5 serv iço~ objeto da presente I ic itação. de acordo com a lcgi lação vigente. 

,\ , ·. COKSTIWTOR (;(),'\ (" \ I.O \ ' li ) \L. S'\. Ct:'\ mo 
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..., O re pon ih el técnico pelo en iço a crem de em oh ido:,, de, erá ler \Íncu lo forma I com a 
CO ·1 RAT DA e de,crá ser o indicado na fa e de habilitação do certame licitatório da TOMADA DE PREÇO n'' 
2/2016050301 AD 1. 

L U . LA OÉ IMA Q ARTA - 00 ACOMPAN H MENTO E DA Fl CALIZ ÃO 

1. Durante o período de vigência deste Contrato. a execução dos sen iços de reforma e adequação e rào 
acompanhados e li caliLados por Comis ão da CO TRATA TE. para tanto in titu ída. permitida a contratação dt' 
terceiro para a si ti-la e subsidiá- la de informações pertinentes a e a atribuição, devendo: 

1.1 - promover as ava liações ela etapas e;-.ec utada . ob ervando o disposto no Cronograma Fí ico-
111ance1ro: e 

1.2 - ate lar os documento re l'erente · à cone I usão de cada etapa. nos termo de ... 1e Contrato. para 
efeito de pagamento. 

1 lém do acompanhamento e da fi sca lização do en iços, o Titular da CO TRATA TE ou outro en idor 
de, ida111c111e autorizado poderá. ainda. u tar qua lquer trabalho que e te.ia endo executado em de acordo com o 
e pcci licado. empre que es·a medida e tornar necessária . 

3. CO TRATAD deverá indicar prepo 10. a er ubmetido à aprO\ação da dmini tração da 
CO ·1 R TA TE. durante o período de , igência de te Contrato. para rcprc cntá- la empre que fornece sú rio. 

'-1. A CONTRATADA deverá manter no loca l da obra. durante a ua execução, O 1 (um) enge nheiro in crito 
no ( REA e acei to pela dmini tração da CO TR TA 'TE. que na ausência do re pon á, el téc nico. se não for o 
próprio. para repre cntú-la empre que fornece sário. 

5. O representante da CO TRAT TI:. anotará em regi tro próprio toda as ocorrência relacionada com a 
e.\.ecução do en iço mencionados. determinando o que for necc ário à regulari zação da fa lta ou defeitos 
observados. 

6. As deci ões e providências que ultrapa arem a competência do rcpre e11ta11te da CO TRAT I TE 
de, erão ser o i ic itada a eu ·uperiore cm tempo hábi I para a adoção da medidas com en iente . 

L . U LA DÉCIMA Q I TA - 00 RECE B1ME TO 

1. Apó concluído. o objeto de te contrato erá recebido pro, i oriamente pela dmini tração cio 
CO 'TR T l E. mediante termo circun tanciaclo. a inado pela parte . 110 prazo de até I O (dez) dias útei 
contado do recebimento da comunicação e crita encaminhada pela CO TR T D à CO TRAT TE. 

2. O recebimento deliniti, o do objeto de te con trato crá efe tuado por Comi ão de.,ignada pela auwridade 
com petente. mediante termo circun tanciado. a · inado pela partes. apó o decur o do !>razo máxi mo de 30 (trint_a) 
dias útei . nece · ário à ob ervaçào. ou à , i toria que compro,e a adequação do obJeto ao termo contra1ua1 . 
ob cnado o di po to no art. 69 da Lei nº 8.666/93 . 

. \ \ ' , C O'\Sl IU H)lt C,O'\ ( \ 1.0 \ 11>. \ 1.. ""· C I.'\ 1 IW 
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3. O erviços someme serão considerado concluídos e em condições de ser receb idos. apó cumpridas toda 
a· obrigaçõe a sumidas pela CO TRATADA e ate tada ua conclu ão pela CO TRATA TE. 

CLÁU LA DÉCIMA ÉXTA- DA ATE TAÇÀO DO ER IÇO . 

1. A atestação das notas li ca is/ faturas re ferente às etapas dos ser iços executado objeto deste Contrato 
caberá ao CO TRATANTE ou a servidor de ignado para e e fim . 

CLÁ LA DÉCIMA ÉTIMA- DA DE PE A 

1. /\ despesa com a execução dos ser iço objeto deste Contrato. mediante a emissão de notas de empenho. 
tá a ca rgo da dotação orçamentária Exercício 20 16 Proj eto 0901 .175 12 1703.1 .020 Implantação de istema de 

.i a tec imento Dágua, Class ificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e lnstalaçõe . ube lemento 4.4.90.51.99. no, alor 
de R 287.000.00. 

1.1 - A de pe a para os anos sub eqiiente . quando for o caso. será alocada ú dotação orçamentária 
pre, 1 ta pa ra atend imento eles a finalidade. a er con ignada a CO TRATA TE. na Lei Orçamentária do Mun icíp io. 

CLÁU ULA DÉCIMA OITAVA- DO PAGAMENTO 

1. Obedec ido o Cronograma Fi ico-Finance iro apresentado. a CO TRATADA olicitará à CO T R TA í E 
a medição dos trabalho executados. Uma vez medidos os en iços pela fi calização. a CO TRAT DA apre ·entará 
nota fi ca l/ là tu ra de erviço para liquidação e pagamento da despesa pelo CO TR TA T E. mediante ordem 
ba ncária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de I O (dez) dias contado da apre entação 
do documento na CONTRATA TE. 

1.1 - omente erào pagos os quantitati, os efetivamente medidos pela fi ca lizaçào: 

1.2 - a med ições erào efe tuadas pe la íi ca lizaçào. obedecendo- e o segu inte: 

1.2. 1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro. quando erão 
fe itas a medi çõe pela Comis ão fi sca li zadora da CONTRATA TE. considerando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados, tomando por base as espec ificações e os desenhos do proj eto: 

1.2.2 - erào emitidos os Boletins de Med ição do erviço . em dua via. que de,erào er 
a . inada com o De acordo do Respon áve l Técnico. o qual fi cará com uma das vias: 

1.2.3 - a medições deverão er o licitada pela CO TRATADA até o 3" (terceiro) uia útil 
do mé · ub equente e a fi sca lização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

1.3 - A critério da fi sca li zação e no exc lusivo intcre e da CO T RATA TE. a mediçõe poderão 
. er re i ta. con iderando-se os materiai e equipamento fo rnec ido e depos itado no can tei ro da obra. e te ca o. o 
,nlor a -,er lc,ado cm conta para efei to de pagamento será o cu lo do materia i e equ ipamento · constan te da · 

compos içõe de custos unitári os apre cntada pela CONTRA TA DA: 

,\\'. CO'\ls·11U1TOR GOl\Ç,\LO \ ' IU.\ I.. S;'\, c 1::,TIW 



E tado do cani 
GOYER O ~I lCJPAL DE ~IUCAM BO 
PREFEIT RA 1 1 1 IP L DE 'I CA IBO 

1.3.1- entende-se por cu to a cotação de preço apre entada pela CO TRA T DA na 
TO lADA DE PREÇO nº 2/20 1605030 1 ADM. menos o BOI contratual: e 

1.3.2- o BOI relat ivo aos materiai e equipamen tos. bem. ainda. a parcela dos cn iço 
relativos à mão-de-obra e re pectivo BOI. serão pagos após a efeti va e completa aplicação do materiai e in talação 
dos equ ipamentos. 

1.4 - a notas fi sca is/faturas de,crão er emitidas e entregue pela CO TRATADA à 
Co0:1 Rt\ TA TE. para fim, ele liquidação e pagamento. até o dia 22 de cada mê . ele rorma a garantir o recolhimento 
da!:. importância retidas relativas à contribu ição prc, idcnciária no prazo estabe lecido na alínea "b". inciso 1. artigo 
30. da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99. 

1.4. 1- ocaso dcas nota ficais/faturas serem emitida ecn tregue àCO TR TA 1TEem 
ata po teri or à indicada no item anterior erá imputado à CO TRATA DA o pagament o do .. e, cntuai encargos 

mnratório decorrente . 

1.5 - O pagamento mensa l do - en iço e mente poderá ser efetuado apó a apre cntação da nota 
li cal/fatura atestada por servidor designado. conforme d i po to no art. 67 da Lei nº 8.666/93. e , eri ficação da 
regularidade ela CO TRATADA j unto à eguriclade ocial - C D e ao Fundo de Garant ia por Tempo de erviço -
CRF. 

::!. O pagamento ela primeira fatura/nota fi ca l omente poderá ocorrer. e acompanhada do compro, antes 
dos seguin1 1: documento : 

2.1 - Regi tro da obra no CREA; 
2.2 - Matrícula da obra no 1 : e 
2.3 - Relação do Empregado - RE. 

3. A CO TRATA TE reserva- e o direito de recu ar o pagamento e. no ato da ate taçào. o eniço 
e:-.ecu tados. o equi pamento ou o materia i fornecido não e ti verem em perfeita condiçõe de funcionamento ou 
de acordo com a espec ificações apre entadas e aceita . 

-L A CO TRATA TE poderá deduzir da impo11ância a pagar o va lores corre pondente a multa ou 
incJeniL.açõcs de, idas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

5. enhu m pagamento será efetuado à CO T RATA DA enquanto pendente de liq uidação qualquer obrigação 
linanceira e pre, idenciária. sem que i o gere direito a alteração ele preço . cornpen ação linanccira ou apl icação de 
penalidade à CO TRATA TE. 

6. Nos casos de e cntuai atraso de pagamento. desde que a CO TRATA DA não tenha concorrido de 
al~uma forma para tanto. fi ca com enc ionado que o índice de com pen ação fi nanceira de, ida pela CO TRATA TE. 
e,;tre a data ac ima referida e a corre pe ndente ao efeti,o adi mplcmento da parecia. erá calcu lada mediante a 
apl icação da seguin te fo rmula: 

EM= 1 x x VP 

Onde: 

,, . e o, , , ,u I cm (;o,( " o, 1u ,1.. "' · < 1., 11w 



Es rnd o do Ccarú 
GOVERNO M ICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITURA 1 IC IPAL DE M CAM BO 

EM = Enca rgos moratórios: 
= úmero de dias entre a data prev ista para o pagamento e a do efe ti vo pagamento: 

VP = Valor da parcela a er paga. 

1 = taxa ele compensação fi nance ira= 0.00016438. assi m apurado: 

1= (TX/ 100) 1 = (6/ 100) 1 = 0.000 16438 

365 365 

1 X = Pe rcentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação fi nanceira pre, i ta ne ta Cláu ul a erá inclu ída na làtu ra/nota fi sca l egu imc ao 
.,a ocorrência. 

CLÁU ULA DÉC IMA NONA- DA ALTERAÇÃO 00 CONTRATO 

1. O presente Contrato poderá ser a lterado. nos caso pre" i tos no artigo 65 da Lei 11º 8.666/93. de ·de que 
ha,ia intere · e da dmi ni tração da CO TRATANTE. com a apre entaçào das de, idas j ustifi ca tiva. adequadas a 
este Cont rato. 

CLÁU ULA VJGÉ IMA- DO AUMENTO OU UPRES ÃO DO ERVIÇO 

1. 1 o in tere e da 1\d ministração da CO TRATA TE. o va lor inicial atualizado ele te Contrato poderá er 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (v inte e cinco por cento). conforme di po to 110 artigo 65. parágrafo 1(' 
e~º- da Lei 11º 8.666/93. 

1.1 - A CO TRATA DA fica obrigada a ace itar na me ma condiçõe lici tadas o acrésc imo ou 
upre õe que se lizerem necessá ri os. até o lim ite ora previsto. ca lculado sobre o valor contratado: e 

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite e tabelecido ne ta cláu ula: e 

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do va lor inicial atual izado do contrato. -alvo éb 

supre sões re ultantes do acordo ce lebrado entre as parte . 

2. Em caso de supressão dos serviços, e a CO T RATADA já houver adquirido os materiai e po to no local 
do- traba lho . e te deverão ser pagos pela CO TRATA TE pelo cu to de aqui içào regu larmente comprovado e 
monetariamente corri gidos. podendo caber indenização por outro danos even tua lmente decorrentes da supre ão. 
desde qul.! regul armente comprovados. 

CLÁU ULA VlGÉ IMA PRIMEIRA - DA PENALIDADE 

1. O atraso inj ustificado na e:-..ecução do en iços ou o descumprimento da obri_gaçõe e tabe!cc!da ne-1e 
Contra to sujeitará a CO TRAT DA à mu lta de 0.3% (Lero vírgula três por cento) por dia e por ocorre11c1a sobre o 

,\\'. ( Oi\ ' T IUITOlt GO~( A LO \ ' 11).\ L. SN. CEi\'THO 



Estado do Cca rú 
GOVERNO M ICIPAL DE MUCAM BO 

PREFEIT RA 1 1 1 IPAL OE MUCA mo 

,alor total deste Contrato. até o máximo de 10% (dez por cento). recolhida no prazo de 15 (quinze) dia. uma ,ez 
comunicada o fi cia lmente. 

2. Pela inexecução tota l ou parcial do objeto deste Con trato. a CO TRATA TE poderá. garantida a pré, ia 
deresa. aplicar à CO TRATADA as seguintes sa nçõe 

2.1 - advertência: 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor tota l contratado. no ca o de inexecuçào de te 
Contrato. recolhida no prazo de 15 (q uinze) dia . contados da comunicação oficial: 

2.3 - u pensão temporá ri a de part icipar cm licitação e impedimento de contratar com a 
Administração da CO TRATA TE, pelo prazo de até 2 (dois) anos: 

2.4 - declaração de inidoneidacle para lic itar ou contrntar com a Admini tração Pública enquanto 
perdurarem os mot ivos determinante da punição ou até que eja promovida a reabi I itação perante a própria 
autoridade que ap licou a penalidade, que será conced ida sempre que a CONTRATADA ressa rcir a Administração 
pelo · prejuízo re ultantes e após decorrido o prazo da sanção ap licada com base no ubitem anterior. 

3. Pelo motivos que e eguem. principalmente. a CO TRAT D esta rá ujeita i1s penalidades tratada no 
item anterior: 

3.1 - pela não apresentação da apó lice de eguro contra risco de engenharia. conforme di posto na 

Cláu ula Sexta: 

3.2 - pelo at ra o na execução da obra. em relação ao prazo propo_to e aceito: 

3.3 - pelo não cumprimento do prazo e tabelecidos no Cronograma Fí ico-Financci ro: 

3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra. que vier 
a er rejeitado. caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máxi mo de 5 (c inco) dia . ou no prazo para tanto 
stabelec ido pela fiscalização. contado da data da rejeição: e 

3.5 - pela recusa cm relàzer qua lquer en iço que, ier a ser rejeitado caracterizada e a medida não e 
efetiva r no prazo máximo de 5 (c inco) dias. ou no prazo para ta nto e tabelecido pela fi ca lizaçiio. contado da data de 

rejeição. 

3.6 - pelo de cumprimento de alguma das Cláusulas e do prazos estipulados neste Contrato e em sua 

-1. Além das pena lidade citadas. a CONTRATADA ficará ujeita. ainda, ao cancelamento de sua in crição 
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e. no que couber. às demais penalidades referidas 11 0 Capítulo 1 

da Lei n.0 8.666/93. 

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior. devidamente justificado e aceito pela 
Admini tração da CO TRATA TE. em relação a um do e, entos arrolado. no item 3 desta Cláusula. a 

CO TR/\ TA DA fica rá i enta das penal idade mencionadas . 

. \ \ '. CON .. l lU'TOR GO~Ç.\U) \ ID.\ L. S;\. CE'\'TIH> 



E rndo do Cc~ni 
GOVERNO MU ICIPAL DE MUCAMBO 
PREFEITUR M N IC IP L DE M C M BO 

6. A ançõe de ad,ertência, su pen ão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Admini tração da CO TRATA TE. e declaração de inidoneidadc para li citar ou contratar com a 
. dmin istração Pública poderão ser apli cadas à CO TRATADA juntamente com as de multa. de contando-a dos 
pagamentos a erem efetuado . 

CLÁU ULA VIGÉ IMA SEGUNDA - DA RE CI ÃO 

1. inexecução tota l ou parcial de te Contrato enseja a sua re ci ão. conforme disposto no artigo 77 a 80 
da Lei nº 8.666/93. 

1.1 - Os casos de resc isão contratual dc,erão er formalmente moti,ado no auto do proce o. 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

re ci ão deste Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilatera l e esc rito da Admini tração da CO TRATA TE. no ca o 
enumerado no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando- e a CO TRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (tri nta) dias: 

2 .2 - amigáve l, por acordo entre as partes. reduzida a termo no proces o da licitação. de de que haja 
conveniência para a Administração da CO TRATA TE: e · 

2.J - judicial. no termo da legi lação, igente sobre a matéria. 

3. A re ci ão administrati va ou amigável de, erá ser preced ida de autorização escrita e f"undamentada da 

autoridade competente. 

CLÁ LA VIGÉ IM A TERCEIRA - DA CON IOERAÇÕE E PECÍFICA 

1. dúvidas e/ou omissõe, ponentura ex istente nas Espec ificaçõe con Lante do Edi tal da TO !ADA DE 
)REÇO nº 2/2016050301 ADM, erão resolvida pela CONTRATA TE. 

2. Todo os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada. devendo a CO TRATA DA estar 
ciente das normas técnicas da AB T. corre pondente a cada serviço constante da E peciticaçõe . 

J. A CO TRATA DA li caril obrigada a executar fielmente os . erviço programados na e pecificaçõe . não 
se admitindo modificaçõe cm a pré ia con ulta e concordânc ia da CO TR TA fl:. . 

CLÁU ULA VIGÉ IM A QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPO TA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇO n.º 2/'.!0 16050301 DM, cuja 
rea li1.ação decorre da autorização da CO TR ATA TE. constante do procc o lici tatório n.º 2/2016050..,0IAD 1. e 

ao termo da propo ta da CO TRATA DA. 

A V. C'O STIWTOlt GON(".\ LO \ ' ID.\ L. s, . T '\TIW 



Estado do Ccaní 
GOVERNO M U fC IPAL DE MUCAMBO 
PREFEIT RA MU ICIP L DE M CAMBO 

CLÁU LA VIGÉ IMA QUINT - DO FORO 

1. As que tões decorrentes da execução deste Instrumento. que não po sam er dirimida 
a<l mini trati amcnte. serão processadas na Comarca do Município de MUCAMBO. com exc lusão de qualquer outro. 
por mai privilegiado que seja, sal o nos caso previsto no art. 102. Inciso 1. alí nea "d" da Con tituição Federa l. 

2. E, para fi rmeza e va lidade do que foi pactuado. lavrou-se o pre ente Contrato em 3 (três), ias de igual teor 
e forma. para que ·unam um só efeito. a quai , depoi de lida . são a~ inada pelo repre enta nte da pane . 
CONTRATA TE e COt TRATADA. e pelas testemunhas abaixo. 

Te te munhas: 

MUCAMBO-CE. em 16 de Junho de 2016 

PREFEITURA MU ICIPAL DE MUCAMBO 
CNPJ( IF) 07.733.793/0001-05 

CO TRATA TE 

cri~~1m~ktN0Ço 
CN P.I 07.182.306/0001-55 

CONTRATA DO(A) 

.\ V. C0 1'~THl roR GO'iÇ \ LO \ º11).\ L. ·., . CE\TIH> 

LTDA-ME 



CONTRATONº ........... : 20160187 

Estado do Ceará 
GOVERNO Ml NIClP AL DE MUCAMBO 
PREFEITl R-\ MU ICIPAL DE MUCAMBO 

EXTRATO DE CONTRATO 

ORIGEM ..................... : TOMADA DE PREÇOS Nº 2/201605030I ADM 

ONTRATANTE ........ : PREFEITI,'RA MUNICIPAL DE \11UCAMBO 

CONTRATADA(O) ..... : R. N. CO, STRUCÕES E PERFLRAÇOES DE POÇOS LTDA-ME 

OBJETO ...................... : Contratação de empresa de engenharia para os serviços de perfuração de poços profundos 
em diversas localidades, conforme Anexo II - Projeto Básico. 

VALOR TOTAL ..... ..... ...... : R$ 287.000.00 (duzentos e oitenta e sete mil reais) 

PROGRAMA DE TRABALHO ....... : Exercício 2016 Projeto 0901.175121703 .1.020 Lmplantação de Sistemas de 
abastecimento Dágua, Classificação econômica 4.4.90.S 1.00 Obras e lnstalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor 
de R$ 287 .000,00 

VIGÊNCIA ................... : 16 de Junho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

DATA DA ASSINATURA ......... : 16 de Junho de 2016 

\ \. C o,~ 1 Rl TOR (,()"',iÇALO \ IDAL, SN, CENTRO 



Estado do Ceará 
GOVERNO MUNIClP AL DE MUCAMBO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRA TO 

Certifico para os devidos fins. que fo, publicado no quadro de aviso e publicações des~ 
Municipal idade o extrato referente ao contrato nº 20160187, firmado entre a PREFEITURA MUN1CIPAL DE 
MUCAM BO e R. N. CONSTRUCÕES E PERFURAÇOES DE POÇOS LTDA-ME. referente ao processo licitatório 
· modal idade TOMADA DE PREÇOS. nº 2/2016050301 ADM. 

CAMBO - CE. 16 de Junho de 2016 

N~,~ 
Comissã de Licitação 

Presidente 

A\'. CO!\STIH TOR GO,ÇALO Vll)AL, SN. CENTRO 
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autuado por porte ilegal de 
arm:i de fogo. Vizinho~ ,\is 
scram que era comum ele 
beber e agredir a esposa. "Ele 
era uma pessoa muito boa. 
mas bebia e se rransfom1ava. 
Nessa semana ele me disse 
que ia fazer um desmante-

ateou rogo no mercatt111t10, 
onde eslava. As informações 
são <la titular da Delegacia 
Metropolitana do Eusébio 
(DME), <lclcg;ada Ana l .úcia 
Moreira Jc Almeida. 

Laudo vai confirmar se morte foi por queimaduras. asfixia ou tiro 

Conforme o relato da de
legada, durante a briga do 
casal, o filho tomou a arma 
do pai e levou a mãe até 
a cn<;a dos vizinhos, mas 
chegou a devolver a arma 
para o mcrcadinho. Em se
guida chamou o policiamen
to local, que ao chegar foi re
cebido a bala. Um policial do 
Ronda <lo Qµarteirâo iden-

tilicado como solda<lo Nas
cimento levou um tiru mi 
braço e foi encaminhado ao 
lnstituto Doutor José !<ro ta 
(IJF). Sebastião se trancou 
no mercadinho e ameaçou 
uma explosão. O Comando 
de Policiamento com Cães 
fui aciona<lo e tentou s:ilvar 
o comerciante, mas não con
seguiu. De acordo com um 
policial da tropa especial que 
pediu para não ser identifica
do, o comercian te chegou a 

i "j> "', ' / . ,<f, '<" •
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Convite - Missa de Sétimo Dia 

1 Rb.'--l:fv\A .JG C ~RA 
· SAtv\ PA.{() ~Ofv\(_~ 

* 24/07/1943 t 12/06/2016 

1 u11 Arv Romcv, seus hlhos ílago, Mateus. 
Estellão e Tob,as, noras. netos. irmã>, 
irmão e demais familiares convidam 

parentes e amigos para a Celebração da 
Esperança d<> ;ua amada esposa. lracema. 
a realizar se no dia 22 de junho de 2016, às 
19h30rmn, na Paroquia Santa lima. situada 

na Rua João Cordeiro. 679. Meireles. 

ArilL'<.JPl-11.Ídmente, <u traaec~mos. a todo~ 

ser imobili1-ado e teve a a1ma 
apreendida. "Percebemos u 
início do fogo no cstabeleci
m1.:nto e realizamos a inter
venção para resgarar e res
guardar a integridade dele. 
O incêndio estava ,mmentan
do e com o ma1elial inflamá
vel começaram as explosões 

lo qut: ia entrar para a his
tória. Pensei que era coisa 
boa". revela um vizinho. 

EST·\00 IXH FAR·Í l'llfHITUR.'\ Ml'NltlP\I OF LRLBURET,\~t A \ l'rc~'""·' Ofieiul 
113 Pttll:'11.ilj ~1m111.;1ral ,te Urnhun:ll.1111,1.t·c. \C'ITT 111lomu1 q11c 1) l)hl"f.htll\:1110 h c-11:M,nn "" 
1~1i1bf..: Pr,:g.:1,J l:ktróm.:u d.,: rf re,.o1 ~ 1\11().·SE. t.:Hto Ob J\!10 t.:: Lric11,l,'~(I ck l 1.t11S?(,1k~ l Sl11b 1 
f1,1r,1 .\111111>-. ,l,1 ~·l11111cípit.• d:; l.i1'Uhun:1~m:i • t·1:. ,,,n, t.l:Jl,1 ~i.: t1l.-!1lu1t1 tnlnrm.'lll'i u11.:n1ml'l'l!rll~ 
p:tr.a ,, J1,;1 1(, éi..: 111,,hu d:-20!'1, b IOh(l(tn111,_ ru, .,Ji..da 11.::indo :S lkl\, I w:11.l d1. :ih."tlllfll p.11J u ,ha 
07 de J11llll• 1lc !Hlt. :\1 IOhfMtmm. O f.d1IJI tu111p1do C).111t ,\ à ,lu.pth1 \·:lu I.W!t mlcrc,ça1llh nc,:. di.t 
ult.:t'lt o~_.,, e~, puhfo.:açl1> uu honiríu lk 0Sh00mm n..111, 12hOllmm. nu i:mkr"~º (k, Sc:ur dt l 11.:11.1.;,"k.~ 
t.,~·:il111ii(, r..1 RuJ Fnrm:ll·~111i1."o Jr,~ R1hlti:1111•s1 11, 1 "'(·ntro . Llrubllrct.Jmtt:Cf· E 1111 ,111: 
"""" l l:.11 ci:.~11,-h1.·li,1Uk,"-"', 16 de Juoho ele .Wth. °'\Jt11 w:111iJ ,1,• \il..'t1t.:1.c\ Pr.:1lrd . .;;1 l'n•g;•1,;1ru 

Cooper.UiW'I.I d& Trãbalhoo Serviço• Complcmc111ã:, cs·e111 Sul'iiiã • Edífal do Convocnc;"KO_p_i'lfi 
Asscmhlci,1 Gvrnl EJ.lraordlnarln O pr~idunh: cta Coopor,:,11-1,1 de Tr.-1ba1t10 o !>crv1ç:os 
Compterne11L·r~·t. cm Sau,11 corr.'OC8 aos 'óOl•~ a!~o-.:.wdos em gol:O óM Sl>us U11ti1tt;S :-o• ,...as e 
Hsta111IHno~ p:1r.1 Ã551!mb1o11 Gemi Extntordlnãnt1 (lue s-.c,á ro,th!Dda na SL"Uc d.t c..oupt,ativa 
-..1u;,d11 ,,nAY Om 1J\t1rcliarc Matos, 1n1e- ~<Jld OJ-\.C!'ntrc - l 1t111l"]lrod0Nor1e-Cl:tlfà tfo11J dtt 
01 de Julho de 2016, cmpurn.:ll'a tonYOCdÇlt<>tl!i. 9 C>:Jt1, ,f.l ma11'Mcom a prck""nÇ:O tl:J m, muuruo 
213 (da.s 1e.n.:.a-.1J n, :.--,t,i, as.coai>dos, om :,n91.1nd;,, c.o•wOCbç;.,, a.-. 10:00h" da manh~ cem a 
prt111uMiça j/! no nin,mo nteuoa mnd um ,:9 ~u, a1.soc.!adOS, ou .:,mda. cm wrcmra e ull.ma 
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20 do J"nho de 2016. Raimundo Alox Bnrro-io Feno Ir., -Prcooolro. 

ESTADO 00 CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA - AVISO OE A8EllTURA DAS 
PROPOSTAS OE PREÇO-TOMADA OE PRECOS W 05.10.01/2016-TP • OOJETO; Cm~alo~ <l<> 
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ESTADO 00 CFARÁ · PREFEITURA MUNICIPAL OE MUCAMBO -AVISO OE HO~,OLOGACÃO E 
ADJUDICAÇÃO - TO~V.DA DE PREÇOS N' 2J20IGOS0301A01.1 - TIPO: MENOR PREÇO -
Comr"...GJ.0Pcin·~11!.!t•\01'cüa~.OBJETO: Cootrnt.1t\oj,)~~'-:t,1Cuu1tJti11l ,.,1,n pltfilut oarvçoa ~À~: ~cs Píf':., 1.a:'°F:'ov:;:•N\'1~-1c~1cEOOR~R.º ~I · ~o~~~t:êôe~ 
PERFURAÇÕES DE POÇOS LTOA,ME. VALOR RS 287 OU0,00 (Ou1,,n1, oc,omaoS<loM1ll'lc .. ,1 
Muambo~E. 1G d~ Junho do 2016.. F,a.netsco Rob4'r10 ,1, C Alv~ Presfrk,nte d1, Comlssno 
PermMC?nto du l.lcllAç.1.o 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - AVISO OE LICITACÃO -
PREGÃO PRESE.UCIAL N• OCWl~P-Ft.1S- A Pu.l',nrtf" tLI Prdollurn Mu:nlc:1p.1I ele Novn RudH·CE 
toma põbttcoqucnod10 CM ae Julho do 201&, às 08h. no Stk,;.I do Cc.maua)cJC uotaÇCo. IOQll!Z.fda rm 
íluo Po. Fnonc,oco Ron. N" 1:.Uü. Con,m N0\"1 Russa,-Cl ,c,dx:ril Propcnu, o Oocumoo1oçao p,,,a 
Aqulslçào Uc n1ator111 pcmna11on1e, d11sl1nado iJ Secrec3rlo de Saút.lu UO_ MunJclplo de Nov;1 

~=~ ~~:=no ~!~~~l~o~~~~J~~S~ Eit~lf~~~:.'rlu~~~.}u;,t~: 
Junl1ode 2016. Sarn do Sou:.n Fnri..,1-Pr~oelri1. 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVA RUSSAS - AVISO OE LICITACÁO -
TOMADA DE PRCÇOS W 004116·TP..fME - O Pre11:1dnu~ ,w CU1"mssã11 :J•· L,t,t.;;,ç.10 da Prelodur.? 
Mul'MGlpal de No-.-.a HuSSA,. ·CE: roma put>ltw Q~u r.o ·,,. 06 de Julho d~ 20115. il'l 09h. M Sa, .. dd 
Contnr..lo tJ-., lirJ!.IÇMO :o:_...li..,;,4,t,1 "" Rua Pli fr.imr:s,.n, ~~l-:•J, t,1• • 38e. Cc:il"O .Novv RU'i'.,.;,~. 
r«l~.l Ooc~fll:,ef.>fJ 1: Pn .. ~\I• ~" Con1,~1:1c;jo de •mprv~il paro Prutoçao de aarvlço1 de 
Rororrno dos bcolaa Munleapnls'. Francisco Forro dl:' Sou•• fSIUo Novo) • Jose Vloirn da Silv.i 
V"'~uol Anlo11fot do Mu11lc.tp~ do NDva Ruu:is-CE. t.l.Y.t.ncladu Too.au,1 de Pn:Q(Je N· OG,111&-TP· 
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íftQJl'l(.l~ o,iu,,clo fio Cu,wt,niu N• 00~12016. llftp,tnH1nrinh• E~du.tl lil.! Ro.l<Wkb - DER 1rno 
E-,tOdodo Cr~rl - MA ~P 117ll PMft, lura ~!un.cica1 de Ac.Jun.1 CE. ASStf..jA PELA CO i'AN1 
José C.vlrls Cmn1lo 0d Ol,\IU:1;.i Cargo !iN:tC~IO C(' lnírJC'!:lt'\111.ua ASSINA PELA C °tRATAD ';' 
t1umbcno .k:n,ar <ln Stivt C'1vi\l•·.1nl.li- Cargo: Soao Ad,n,._~trildct Ae11n:.u..CE, 20 dt J \e'(!,i 01t 
JoJtC.arso, C1mllod1 Olivnlr;a SccrclJI IO dt lntrH$1rulur,,. 
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uermaauras, ast1x1a ou tiro 
~ 

auLuauu por punt: ueg-cU ue 
arma de fogo. V12inho's dis
seram que era comum ele . 
beber e agredir'a esposa. "Ele 
era uma pessoa muito boa, 
mas bebia e· se transformava. 

, imobilizàdo e teve a arma 
reendida. "Percebemos o 
cio do fogo no estabeleci
rnt_? e realizamos a inter
pçao para resgatar e res
ardar a integridade dele. 
incêndio estava aumentan
e com o material inflamá
! começaram as explosões 

Nessa seinana ele me disse PROP0STASDEPREÇO-TOMADADEPRECOSN"05.1 O TP-
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUltJCIPAL DE i 

. eny,resa especializada para a relonna de 02 (buas} Escol EEI 
que ia fazer um <lesmante- pol,asport!va,IOcalizadasna ZonaUrbanaeRuraldoMLric!plo loP&m1anente 

de IJc:ilação do Munlclplo de Tiangu~E comunica - lntel'l!s es ndo as Propostas lo que ia entrar para a his- def>raçosreferentaaeslallcitaçaonodla22de Junhoda2018,u1 . .CE, 20deJunhode 

/ 2016. ~llclr11ne Molo Vltlra-Pn,sidenta da Comissão Permanenta de Licitação. 
· tória Pensei que era coisa..!-+-'-------:::=:=======-----===:::::::======-li-r~ 
boa", revela úm vizinho. ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL OE MUCAMBO-AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO - TOMADA OE PREÇOS N" 2/20160S0301ADM - TIPO: MENOR PRIÕÇO 
Comlssao Permanenle de llcitaÇão. OBJl!TO: Contra lação de ompresa de engenharia pera os se,viços. 
de perfuraçllo de poços profunóos em dlvenias Locafidades. coo(orme Anexo li • ProjelO Básico. Com 
base no AttJgo 48, $ 3º da lol Federal N" 8.666. VENCEDOR: R. lt. CONSTRUÇÕES E 
PERFURAÇÕES OE POÇOS LTDA-ME. VALOR: R$ 287.000,00 (Duzentos e Oilenla e Sela Mil Roais). 
Mucam~E, 16 de Junho de 2016. Francisco Roberto de C. AJvu - Presidente da Comlulo 
Pennanent1 do Ucltaçlo. 

EST'\00 DO CEARÁ · PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA • A Pregoeira Oficial 
da Prcfeilura Municipal de Umburcllllna-CE. vem infonnn que o procedimento lieiuu6rio na 
modahdadc Prcgllo Elclnlnico de nº PE,-018/2016.,SE,' eujo objc:IO ~ l.ocaçllo de Tr.msportcs Escolar 
P""' Alunos do Município de Uruburc1am11 • CE, com dalJI de abertura iníomt11cfa antcrionnentc 
para o dta 16 de junho de 2016, b I OhOOmin, íoi adiada ficnndo a nova data de abertura para o dia 
07 de Julho de 2016 As l OhOOmin. O Edi1al completo cstari A disposiçAo dos intercss:idos nos dia 
ú1~~s opô,; CSIJI public:içto no honlrio de 08h00min as 12h00min. no cndcn:ço do Se1or de LicilaÇl'lcs 
Locnl!ZllJo nu Rua Farmncêu1ico José Rodrigues, 1131 , ccnrro, Uruburctama/CE. E no site: 
W\Vw.1c111.cc.gov.br/ Uc,1J>COCS. 16 de Junho de 2016. S= Wãnin de Menezes Pedrosa. Pregoei1'1l. 

CooporaUva de Trabalho e Serviços Complementares em Sa(Jde. Edital de Convocação para 
"5semblela Geral Ex1raordlnãrla. O presidente da Cooperativa de Trabalho e Serviços 
::ompJementares em Saúde convoca aos seus associados em gozo dos seus direitos sociais e 
Jstatu:ártos para Assembleia Geral Extnlordlnária que será realizada na sede da cooperativa 
situada na Av. Dom Aureliano Matos, 1978- sala 03-Cenl/O- Limoeiro do Norte -Ceara, data de 
~1 de julho de 2016, em prime,ra coovocaçAo às 9:00hs da manha com a presença de no mínimo 
213 (dois ,..... 1) de seus associados, em segunda convocação és 1 O:OOhs da manhã com a 
>r858nça ._.,o mínimo metade mais um de seus associados, ou aillda, em terceira e llltima 
:onvocaçao às 11 :OOhs com a presença de no míl'llmo 10 (dez) associados para deUberarem sobre 
as seguintes ordens d o dia; a) Adequação estatutária para atendimento de requlsríos Junlo à 
:>CEC/OCB; b) Cnaçêo de nüdeos de execução de atividades de acordo com a necessidade da 
:ooperativa: e) Aprovação de modelo de gestão administrativa e financeira da coopt,rativa: d) 
, provação de Regimento Interno da oooperal lva; e) Mudança de endereço da cooperativa e f) 
Outros assuntos de lnleresse dos associados. L imoeiro do Norte - Ce., 14 de Junho de 20111. 
, ntõnlo Gabrlel Calo de Oliveira Pinto-Presidente. 

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA 

AVISOS DE VENDA 

1° Leilão Público nº 1007/2016 CE 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • CAIXA, por meio da sua Gerencia de Alienar Bens 
M6vois e Imóveis • GILIE/FO loma público aos interessados que vender.!, pela maior oferta. 
respeitando o preço mínimo de venda, c:onstanle no Anexo li, deste Edital, no estado tisico 
e de ocupação em que se encontra(m), imóvel Qs) recebido (s) em garantia, nos contralos 
1nadl'nplentes de Alienação FJdudilrla, discriminados no Anexo li do Edital O Edital de Leilão 
Pubbco - Condições Sulcas, do qual • parle lntegranle o presenle Aviso de Venda, eslar.l à 
disposição dos Interessados, no periodo de 01/06/2016 até 21/06/2016, em horário ba~'lio. 
nas Agénaas da CAIXA srtuadas no Es1ado do Cear.l. na Geréncla de Fihal Alienar Bens 
MovPis e lm6ve,s • GILIEIFO, no horário de 12:00 às 15:00 horas, situada na Av. Santos 
Ourr ' 130 l oja 119,Aldeota, Fortaleza/CE e no escritorio da leiloeira GRAÇA MEDEIROS. 
10'" na Av. Desembargador Moreira n• 1.800, Sala 27. Aldeota, Fortaleza/CE, lelefone 
~1207. (85) 9969.2311, (115) 9980925, email lellaogm@Hcall mm br e site 
~trpsjellpes cgm 111. no horário comercial Os Interessados que desejarem contar 
com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA. 
em tempo hábil para inteirar-se das eon<fições gerais. O leião realizar-se-á no dia 21106/2016, 
às H :OO horas, no endereço Av. Desembargador Moreira nº 1.800, Sala 27 - Mezanino. 
Aldeota. Fortaleza/CE, Identificado, com apresentação de la11Ce$ na modaíldade presencial 
e Internet A divulgação do resultado oficial do leíllio será efetuada a partir do dia 21/06/2016 
nos mesmos locais onde rol divulgado o Edital de Condíç6es Bàslcas. 

2° Leilão Público nº 2006/2016 CE 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • CAIXA. por meio da sua Gerencia de Nlenar Bens 
MóvetS e Imóveis - GILIE/FO loma púbíico aos inleressados que vendera, pela maior ofer1a, 
respenando o preço mínimo de venda, consw,te no Anexo li, desle Edllal, no estado físico 
e de ocupaçjo em que se encontra(m), Imóvel (i•) recebido (s) em garantia, nos conlnllos 
m~d1mplenles de Allenaçjo F'Jduciiria, disaiminados no Anexo li do Edilal. O Edital de 
Lerlih Público • Condições Bàslcas, do qual ê pane lnlegrante o presente Aviso de Venda. 
esta1a á dlsposiçao dos lntel9$sados, no perlodo de 01/06/2016 ali 21/06/2016. em horário 
bancario, nas AgAnclas da CAIXA situadas no Estado do Cear.l. na Ger6ncia de Filial Alienar 
Bens Moveis e imóveis • GILIE/FO, no horário de 12'00 às 15:00 horas, situada na Av 
s~nl:. DumonL 3130 loja 119, Aldeota, Fortaleza/CE e no escrilório da leiloeira GRAÇA 
MEDEIROS. locahzado na Av. Desembargador Moreira n• 1 .800, Sala 27, Aldeota, Fortaleza/ 
C: , telefone (85) 3246.2207, (85) 9969.2311 , (85) 9984.3925, ema~ leRaogm@secrel com br 
e sita graçam9del[051eiloes çom b< no horário comercial. Os n leressados que deseiarem 
e<,rrurr com financiamento, ou utilizar rl!QJrsos do FGTS. deverto dirigir-se às Agências da 
CAl) A em tempo h6bil . para inteirar..se du condições gerais O ktllio realizar.sa-.ã no dia 
21/06/2016, as 14:20 horas, no endereço Av Desembargador Moreira n• 1.800, Sala 27 • 
Mewnmo. Aldeola Fortaleza/CE. ldenl1ficado, com apresenlaç.lo de lances na modalidade 
p,esoncial e lntemel A divulgação do resultado oficial do leülio será ofeluada a partir do dia 
21/06/2016 nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Conárç6es B,lsleas. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVA RUSSAS - AVISO OE LICITAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL N' 004/1e-J>P.fMS-APregoelra da Prelellura Muoldpalde Nova Russas-CE 
IOma p(Jblioo que no dia 04 de Julho de 2018, às 08h, na Sala da Comissão de UcitaçAo, locatizada na 
Rua Pe. Francltco Rosa, N' 1388. Centro. Nova Russas.CE. roooborê Propo,18 o Documentaçllo pera: 
Aqul1lçlo do material permanente, deaUnado I Secretaria de Saude do Munlclplo de Nova 
Russas.CE. Modalldade: Pregão Presencial N' 004116-PP-FMS. O Edital poijer6 sar adquirido lunlo e 
Comissão de Udiaçlo no endereço supracitado, no horário de 08h às 12h Nova Russas.CE, 20 de 
Junho de 2016. Sara da Sou:ai Farias- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - AVISO OE LICITACÃO 
TOMADA OE PREÇOS N' 004/16-TP.fME - O Presidente da ComissAo de Ucilaçlo da Pn,lettura 
Munfdp81 de Nova Russas-CE lama p(ibllco que no dla O& da Julho da 2016, às 09h, na Sala da 
ComisSllo de Llcilsçlo, tocarizada na Rua Pe. Francisco Rosa, N' 1388, Cenlro Nova Russas.CE, 
recabera Doeumenlação e Proposta para· Contrataqlo de empresa para Pras1açio de serviços de 
Reforma daa E1eotas Munlclpala: Franci sco Ferro de Sousa (Sitio ltovo) , Joai Vlelra da Silva 
(Miguel Anlonlo) do Munlclplo de Nova Rua1a1.CE. Modahdade: Tomada de Proços N' 004/16-TP
FME. O Edílal Poderá ser adquirido iunlO a Comissllo de UcilaÇão no endereço supracilndo, no horário 
08h às 12h. ltova Russas.CE, 2(1 de Junho de 2018. Lucas Carvalho lima - Presidente da 
Comissão Permanente de Ucltação. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITUTRA MUNICIPAL DE ACARAÚ-EXTRATO OE TERMO ADITIVO -
CONCORRtNCIA lt' 1205.0312018 - COltTRATANT~: Prelalwra Munlcipa) de Acaraü-CE/Secretarla 
do lnfraoslrutura. COltTRATADA: HJS CONSTRUÇÕES El~U - ME. ÓATA DA ASSINATURA DO 
ADITIVO: 20 de Junho de 20111. PROCEDIMENTO LICITATORIO: Conoorr6ncla N" 1205.03/2018.' 
OBJETO: Contralaçllo da 1ervt9.05 de res11uração de eslrOdas vicinals em solO p1çami no trneho de 
ligação Lagoa do Camelró a Juntlanha, no Munfélp!o de Acaraú-<:é. conlom,e PrtiJelo B6slco. FONTE 
Dl: °RECURSOS: Os valores do conlrato celetndo com a empresa acima eo<rerão por oon1a dos 
~reos oriundo do Convtnlo N" 004/201 e · De1)8ltarnenlo Estadual de Rodovias - DER - Governo do 
listado do Ceartl - MAPP 1170 1 PrefellUre Municipal da Acatall-CE. ASSINA PELA CONTRATAllTE:' 
Jos.! Car10t Camflo de Oliveira. Cargo: Secretàrio de Infraestrutura. ASSINA PELA CONTRATAD~ 
Humberto Junior da SIiva Cavalcania. Cargo: Sócio AdmlnlstJador. A caraú.CE, 20 de J unho do 2016. 
José Carlos Camilo da Ollvelra-S1cralir1o de Infraestrutura. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUMCIPAL OE AQUIRAZ - EXTRATO OE RATIFICCAÇÃO DE 
INEXIGIBILIOAOE OE LJCITAÇAO:.. O Seaelâr1o de CuJIIJ!a e Turismo do Munlclpio deAqulraz-CE. no 
uso das alrlbuições que lhe são conferidas pela Lei Orgãnica do Municlpio e, conslder81ldo o 
lncomensurével lnteresse publico; conslderando, tambtm, as condusõe$ formalmente motivadas no 
Pll/llCef Juridioo apenso aos autos, RATIFICA e HOMOLOGA o Ato de lnexkllbllidade de UdtacAo para a 
Conlratac;llo dos serv,ços artlstk:os mualcals funlo à Empresa REALIZE MARKETING, EVÉNTOS E 
LOCAÇÕES LTDA· ME, responsabllldado exclusiva da banda ·LUIS MARCELO & GABRIEL". vlsondo é 
apresen1açllo de Show artlsllco-muslcal, no dia 25/06/2016, na Praça da Matriz deste Munlciplo, por 
ocasião do evento ºIV FESTIVAL JUNINO DE AQUIRAZ 2016". com FundamentaçOo leaal no M 25, 
lnoso Ili, da Lei Federal N" 8.666193, em aua aluai redação, CtJjo VALOR CONTRAtuAL GLOBAL ll de 
R$ 20.000,00 (Vinte Mi Reahl). A Despesa oorrerà ;\contados recursos f1N1nc<1lros orfundo9 de rece,las 
p1ovenlentes do Tesouro Municipal, alnwés da Unidade OrçamentArla 0601 - Secnlarla Municipal de 
Cullurn a Turismo, ProietclAIJvidode 2.017. Fonlo 01 e EJomonto de Cle$pesa 3 3.90 39.00. Aquiraz.CE, 
20 do Junho do 201 &, Hermano Bozom, de Sllv1- Socrotario de Cutturn o Turismo. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO OE 
INEXIGIBILIDADE OE LICITAÇÃO- O Seael;lr1o de CuUura e Turismo do Munlclplo de Aqulraz.CE. no 
uso das alrlbolcOes que lhe sAo conferidas pela Lal Orv3nJca do Munlcipio e .. consldefando o 
lnoomensur.lvel lnteresse público: considerando. também. as condusões formelmen1e motivadas no 
Parocor Jurídico aponsoaos aulos, RATIFICA e HOMOLOGAoAlodo lnoxlgibilldade do LleitaçiO pera a 
Con1ratação dos servlcos anlsllcos musicais lunlo à Empresa DS&A PRODUCÔES, MNTOS E 
SERVIÇOS LTDA - ME. re,ponsabllldade exclusiva da banda ·LAGOSTA BRONZEADA', v1S3ndo li 
apresenlação de Show ar11slico-musical, no dia 26.06.2016, na Praça da Malnz deste Municlpio, por 
ocasião do evenlo ·1v FESTIVAL JUNINO OE AQUIRAZ 201e·, corn Fundamentação legal no Ar1. 25, 
Inciso Ili. da l ei Federal N° 8.666193. em sua alual redaçllo. CtJjo VALOR CONTRA1"UAL GLOBAL ê de 
RS 35.000,00 (Trinta o Cinco Mi Reais).ADespesa correr6 à conta dos recursos financeiros oriundos de 
receítas Pl'OVelllen1es do Tesouro Municipal. alravés da Unidade Orçamentaria 0801 - Secrelarla 
Municipal de CuHura e Turismo. Projelllr'Atlvidade 2.017, Fonte 01 e Elemenlo de Despesa 3.3.90 39 00 
Aqulru.CE. 20 de Junho de 2018. Hermano Bezerra da Sllva- Socretâr1o de Cultura e Turismo. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFEIJURA MUltlCIPAL DE AQUIRAZ- EXTRATO OE RATIFICAÇÃO OE 
INEXIGIBIUOAOE OE LICITAÇÃO -0 Seaeiêrio de CutlUra e Turismo do Munlclpio deAqutra,,-CE. no 
uso das atrtbu~ que lhe são conferidas pela Lei OrgAnlca do Munk:lplo e, considerando o 
rnoomonsurâvol 1nterosse público: considorando. lambóm. as condusões formalmenú! molivadas no 
Parecer Jurldlco apenso aos aulos. RATIFICA e HOMOLOGAoAlode lnexlolbllldade de llcltacilo para a 
Contralaçiiodos servi9os artlstlcos musicais Junlo à Empresa ZJLMARA MARIA OE MORAES BARROS 
07243678412, de pmpr!edade da artlsla MARA PAVANELLY", visando à apresentação de Show 
artlstico-musical, no dla 24/06/20 16, na Praça da Malnz deste Muolclp!O, por ocasião do evento · 1v 
FESTIVALJUNINO DEAQUIRAZ 2016', com Fundamentaç.llo Legal noM. 25, lncbo Ili, da Lei Federal 
NO 8.666193, em sua atual redação. cujo VALOR CONTRA1UAL GLOBAL ê de R$ 30.000,00 (Trinu, Mil 
Reais). A Despes.a correnl li conta dos recursos financeiros oriundos de recellas provonlonles do Tesouro 
MunlclpaJ. atravéS da Unidade Orçamentâria 0801 - Secretaria Munlclpal de Cultura e Turismo, 
Projelllr'Allvldade 2.017, Fonia 01 e Elemenlo de Despesa 3.3 90.39.00. Aqulraz.CE, 20 da Junho da 
2016. Hermano Bu:erra da Sllva-Socrotirlo de Cuttura • Turismo. 

ESTADO 00 CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL OE AQUIRAZ - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO OE 
INEXIGIBIUDADE DE LICITAÇÃO-O Secral4riotle CullUra e Turismo do MunlcfpiodeAqu~az-CE. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Municlplo e, considerando o 
Incomensurável Interesse público; considerando. lambém, as conclusões formalmente moUvadas no 
Parecer Juridlco apenso aos autos, RATIFICA e HOMOLOGA o Ato de l~ldglbUidadedeóUcitação Pl!.ra a 
Contra~ dos seivlcoe artlsllcos rooslcals )unlO à Empresa SOLTEI ROES DO FORR ) GRÁVAÇOES 
E EDIÇÕES MUSICAíS LTOA . EPP. de propnedade da Banda ·sot. TEIRÔES DO FORRO', visando à 

:ST:;=v:;tosim,~~~"JúN~OÕE~J=:JiSi~ !~u~~lriz ~l~~n~~ ~ 
Inciso Ili. da Lei Federal NO 8.666/93, em SU8 atual radaçto. cujo VALOR CONT~ UAL GLOBAL 6 de 
RS 55.000,00 (Cinquenta e Cinco MIi Reels).ADeopesa co,rer, à conla dos recursos llnancewoe oriundo! 
d& receifas pmvenlenles do Tesouro Municipal, alravés dA Unlda<Je Orç,imenlària 0801 - s..crelaria 
Munlclpal cio Cultura e Tunsmo. Proieto/Alivldade 2'017, Fonie 01 e Elemenlo de Despesa 3.3.90.39.00 
Aqulraz.CE, 20 do Junho da 2016. Hermano Bourra dn Sllva-Socrotbr1o do Cullura I Turismo. 


