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ANEXO m- MODELOS DE DEctARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAR E OUALlFICAR O FORNECEDOR), DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo llcltatórlo, junto 
ao Município de Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido n<1 Lei 
nº 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 notumo, 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 

~' 
• 
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ANEXO m- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO II 

(NOMINAR E QUALIFICAR O FORNECEDOR). DECLARA, para os 
devidos fins de direito. especialmente para fins de prova em processo llcitatório, 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 
llcitatório 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 •.•.••.• 

..... ....... ............... ...... ..... ... ... ..... ... .. ... .. ... ..... ............. ... . 
DECLARANTE 

... , t 1 
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ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAR E OUAUFICAR 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, firma a presente, sob as penas da Lei • 

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

.. ... . . ........ ·•··· ............. ········ .......................................... . 
DECLARANTE 

, . . 

, .. 
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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 licitatórío, 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 áente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n. o 8.666/93. 

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

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

....................................................................................... 
DECLARANTE 

.. 

.. 1•• 

,,-.-, 
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ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO 

' ' 

' ~ ., . .,. / .... ;...__-~ ... 

(Nome/Razão Sedai), insctíta no CNPJ n° por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Sr(a) ________________ __, 
portado(a) da Carteira de Identidade nº e CPF nº 
________ , DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação 
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123/06. 

____ -CE, _____ .de ______ de ........ . 

(Representante Lega!) ___ _ 

" 



Estado do Ceará 
Governo Municitml de l\fuc:uubo 

O(A), neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na, inscrito no CNPJ (MF) sob o 11º, representado pelo(a) 
Sr.(a) SOLANGE NERIDE LIMA e, de outro lado n finna ., inscàta no CNPJ (MF) sob o n• 

estabelecida doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) portndor da Cédula de 
Identidade n• SSP/_ e CPF (MF) nº têm entre si justo e avençado, e celebram o 
presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Prcg~o nº o a proposto. apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às nonnas disciplinares da Lei n• 10.520/02 e 
d:t Lei nº 8.666/93, mediante as cUmsulns que se seguem: 

CLÁUSULA.PRll'tffilRA - D O OBJETO 

•
1. O presente Conlro.to tem como objeto Aquisição de material de consumo, expediente, papelaria e de escritório, 
impcza e higiene pesso:il para os Progl'ama.s, Projetos, Serviços e Benetlcios sócioassistcnciaís do SUAS, executados 

pela Secretaria Municipal do Trab. e Assistência Social do município de Mucambo 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO Y ALORDO CONTRATO 

1. o vnlor deste contn1to, de R$ ............................. ( ..................... n ........... ). 

2. Os quantitativos indicados m1. Planilha de Fonnnção de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente cstinrntivos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quunto a sua cxecuçllo ou pag:imento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO .AMPARO LEGAL 

I. A lavmtura do presente Contrato decorre da realização do Pregão 11º renliz.1do com fundnmento na 
Lei nº l O.S20, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/9.'.lc nas demais normns vigentes. 

etLÁUSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos rcgufar-sc-iío )leias cláusulas contl'atuais e pelos 
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivnmc111c, os princlpios da Teoria Gernl dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na. forma do nrtigo 54, da Lei n• 8,666/93 combinado com o inciso XIl do artii;o SS do 
mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA QUINTA-DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. O prazo de vigência deste Contrato serli de , com validade e eficácia legal np6s a publicação do seu extrato, tendo 
inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o úllimo. 

CLÁUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS llO CONTRATANTE 

AV, CONSTR111'011 O ONÇA LO VID,\L, S/'11 CENIRO, ll!CCAMDO 



~ --.. 
Estado do Ceará 

Governo l\'Iunicip:11 de l\iucnmbo 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - permitir ncesso dos empregados da CONTRATADA ãs dcpcodêocia.s do CONTRATANTE para a 
enlrcgn dos pl'Odutos; 

1.2 - impedir que terceiros .forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

1.3 - prestar :is infonnações e os esclnrecimentos que venhQm n ser solicitndos 11elos emprcgndos da 
CONTRATADA; 

1.4 - devolver os produtos que 11ão nprcscnmrcm condições de serem consumidos; 

a l.S - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita -pelo Serviço de 
9\lmox:irifüdo; 

1.6 - solicitar, por intcnnédio de Auto1·iznção de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fomecí111enlo dos produtos objeto deste Contrato; 

1. 7 - comunicar il. CONT.RATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imedialumcnte o fornecimento, se for o caso. 

CLÁUSULASÉT.ThIA-DOSENCARGOSDACONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

o 

1.1 - responder, em relnçílo nos seus empregados, por todas as despesas decorreutes dos scn•iços, tais como: 

a) salários; 
b) seguros de acidentes; 
e) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
o) vales-refeição; 
l) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadns e exigidas pelo Governo. 

1.2-mantcr os seus empregados sujeitos às nom1as disciplinares do CONTRATANTE, J>Oréin sem qualquer 
vínvulo empreg31ício com o órgão; 

1.3 - mnnlcr, ainda, os seus empregados identificados por crachâ, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às nonnas disciplínares do 
CONTRATANTE; 

I.4- respeitar as nom1as e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 

1.5 - responder pelos danos cnusados diretnmento li Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sun culpa ou dolo, duronte o fornecimento do produto, nllo excluíndo ou rcdu:dndo essa 

,\V. CO.NS'l'ltUTOlt CO~Ç,\LO \1DAL.S!'1, CE:\"l"RO, MUCA~IBO 
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Estado do Cenrá 
Govel'IIO l\Iuoicipal de :Mucambo 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido oc:isionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

l. 7 - efetuar a entrega. do produto objeto da Autorização do Fornecimento, de, acordo com n necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 {três) dias úteis após o reccbimenlo da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxorifüdo; 

1,8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (víntc e 
quatro) horas, contadns do recebimento da comunicaçilo expedida pelo Serviço de Almox11rifado; 

1.9 - comunic:ir ao Serviço de Almoxarifndo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer nnormalidade de 
Õaróter urgente e prestar os esclarecimentos que julgm· necessário; e 

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qmllific:içiío exigidas no Pregão n• __ _ 

CLÁUSULA OITAVA• DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E.FISCAIS 

I. À CONTRATADA cnberá, ainda: 

l. l - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 11a 
legisl11ç:lo social e trabalhista em vigor, obrigando.se a s11ldâ-los na é1ioca própria, vez que os seus empregados não 
manter;Io nenhum vinculo empregatício com o CONTRATANTE; 

l.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda quo acontecido cm dependência do CONTRATANTE; 

O 
1.3 - assumir todos os encargos de posslvel demanda trobalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 

o produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resullnntcs da. adjudicaçílo deste 
Contrato. 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento :\ Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer ,•incuto de solidariedade, ntiva ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA-DAS OBIUGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

J .1 - expressamente proibida. :1 contracação do servidm· pcrtc11cen1e ao quadro de pessoal do 

AV, CONSTRU'l'Oll 00:,/ÇALO VIDAL, SN, CENTRO, MUC,\~IUO 
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Estado do Ceará 
Governo l\Innicip:il de Mucambo 

CONTRATANTE duranlc a vigência. deste Contrato; 

1.2 - expressamente proioida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, snlvo se houver prévia 
nutorização da Administração do CONTRATANTE; e 

1.3 -vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO ACOl\IPANHAl\.IENTO EDA F1SCALIZAÇÃO 

l. Este contrato será acompanhado e fiscalizado J>or servidor designado p:uu esse fim, represent:tndo o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros par.a assisti-lo e sttbsidiá-Io do informações pertinentes a essa 
ah'ibuição. 

O. As decisões e providencias que ullrapassarem a competência do servidor designno para esse fim deverilo ser 
solicitadas a Autoridade Competente do(n), cm tempo hábil para a acloçílo das medidas convenientes. 

J. A CONTRATADA deverá m:mtei: preposto, aceito pela Adminislraçi1o do CONTRATANTE, duronte o per iodo de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

CLUÁSULADÉCIMA l'RIMElltA-DA ATESTAÇÃO 

1. A atestação das füturns correspondentes ao fornecimento do produto caberã ao Chefe do Serviço de Almoxarifnclo 
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCil\1A SEGUNDA-DA DESPESA 

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está n cargo da dotnção orçamentária Exercício 
2015 Atividade 0701.081220815.2.040 Manutcnç11o das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Soci:il, 

. Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Cousumo, 6xercicio 2015 Atividade 0701.082440803.2.048 
.. primo1-amento da Gestão do 10DSUAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 

201S Atividade 0701.082440801.2.047 Manutenção do Projeto Estação Família , Classificaçilo econqmica 
3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 20 IS Atividade 0701.08244081 I .2.049 Mnnurenção do Cndnstro Unice 
e Geslilo do Bolsa Fnmilía-IGD/PBF, Classificaçíío econ6micn J.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 201S 
Atividade 0701.082430802.2.04S Fortalecimento de vinculo criança de 06 a 15 anos, Classificação econôtnic., 
3.3.90.30.00 Materi:il de Consumo, Exercício 201S Atividade 0701.082410804.2.042 Manutenção do Projeto Social 
Paca Idoso -PSB(Recursos STDS), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo. 

CLÁUSULADÉCTh1A TERCEIRA-DO l'AGAI\-'IENTO 

1. A CONTRATADA devera apresentar nota fiscnl para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRA TANTB, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente 011 cheqi1e nominal ap fornecedor no prazo de 10 {dez) dias 
contados da opresentaçílo dos documentos junto n(o). 

2. Pam ercito de cada pagamenco, a nota. fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 

A\'. CONSTRUTOR GONÇ,\1,0 VJDAL, SN, CP.NTIIO, MUCAMBO 
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Estado do Ccar:í 
Governo -r.Iunieipal de l\fuci1mbo 

regularidade fisc:il para com a Seguridade Social (INSS), a Fnzcnda Federal, Estndtml e Municipal do domicilio ou 
sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotoeópin nnte11ticada. 

3. O CONTRATANTE rcservll-sc o direilo de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos íomecidos 
oí(o estiverem em perfüilns condições de consumo ou em desncordo com as especificações apresentadas e occitas. 

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pala CONTRATADA, nos tennos deste Contrato. 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enqunnlo pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

Cí. Nos casos de eventuais ot1·11sos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenba concorrido de alguma fonna 
JlllU tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data 
Ocima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser II seguinte: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM= Encargos moratórios; 
N = N<imero de dias entre a dota prevista para o png:tmento e a do efetivo pagamento; 
VP .= Valor da parcela a ser paga. 
1 = ln dice do compensação financeira= 0,0001644, assim apurado: 

l=(TX) 

365 

I =(6/100) 

365 a 
I = 0,0001 Cí44 

TX = Perccntunl da 1axa anual = 6%. 

6.1 - A compensação fimmccira prevista ncsln condição scrâ incluída em faturn n sei· opresentncfa 
posterionncnte. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA• DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este Controlo poderá ser alterado nos casos previstos no art 65 da Lei 8.CíGCí/93, desde que haja interesse cl:t 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativ~s. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA • DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

AV. CO~S1'11UTO!l GONÇALO VID,\L, SX, CEl',RO, MUCMIIIO 
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Estado elo Cear:i 

Governo .lUunicipal de Mucnmbo 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), confonnc disposto no artigo 65, parágrafos t• 
e 2°, da Lei nº 8.666/93. 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contrntndo. 

3. Nenh11m ncréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cl:iusula, salvo as suprcssões resultnnte 
de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DAS PENALIDADES 

f3. Pela inexecução total ou parcial deste Contraio, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações 
assumidas, 11. Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 

1.1 -adverlência; 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no prazo de IS (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

1.3 • multa de 0,5% (dnco décimos por cc11to) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o v11lor total deste Contraio, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente ã solicilnçi'!o ou n A11toriz.'lç~o de Fomccimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 dn Cláusula Sétima deste Conlr:ilo, 1'ecolhid11 110 prazo máximo de 1S (quinze) dias, contado d11. 
comunicação oficial; 

1.4- multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de ptraso'c por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contraio, quando n CONTRATADA, iltjustificad:imente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitcns 

(i .7? l.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recoibida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da com11nícação 
oficial; 

l .S - suspensão tcmpomria de participar em licitação e impedimento de contratar com a Adminístraç.io do do 
(a), por até 2 (dois) anos. 

2. Ficar impedida de licitnr e de contratar com n Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, c:irantido o 
direito prévio d:t citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos detenuinantes dn punição on até que 
seja promovida a reabilitação perante n própria autoridade que a1>l icou a pennlidade, n CONTRATADA que; 

2.1- ensejar o ret.irdamento da ex.ecu9i10 do objclo deste Contrato; 

2.2 - não mantiver II proposta, injustificndamcntc; 

2.J - comportar-se de modo inidôneo; 

AV, CONSTRUTOR GONÇALO VJDAL.SS, CE.'iTRO, MUCA.\IBO 
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CLÁUSULADÉCThIA OITAVA-DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

l. Este Contrato fica. vinculado aos termos do Prcgilo nº __, cuja 1'<lnliz.19ão decorre da outoriz:ição do Sr(a). 
SOI..ANGE NERT DE LIMA, e da proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO 

1. As questões decommtes da execução deste Jnstrumcnto, que não possam ser dirimidas adminislrntivnmente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de MUCAMBO, com exclusão de, qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e fonna. 
..:,Para que surtam um só efeito, ãs quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
W:ONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

MUCAMBO-CE, em_dc ______ dc ~· 

CONTRATANTE CONTRATADA(O) 

TESTEMUNHAS: 

º]. _______ _ 
2. __________ _ 

.w. CO:SSIR11r0R oo;-;ç,\LO l'lDAL. SN, ct:.'TltO, ;\IUCAJIIDO 
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