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ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

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

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

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

DECLARANTE 



ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

/-:', 

t. · ,.,.<.A'.l, h:, .,Ô '1 . 
'·&· . . 

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

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

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

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

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

o 
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ANEXO III· MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO Il 

(NOMINAR E OUAUACAR 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 
licitatório 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 

. '• 
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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 licitatório, junto 
ao Município de Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei 
n° 9.854, de 27/10/1999. publicada no DOU de 28/10/1999, e ao Inciso XXXIII, do 
artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) 
anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

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

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

DECLARANTE 
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ANEXO Ili- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO 

(Nome/ Razão Social), inscrita no CNPJ n° por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Sr(a) _ ________________ _, 
portado( a) da Carteira de Identidade nº e CPF n° 
--- - ----~ 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 Legal) 
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PREFEITURA M UNICIPAL DE MUCAMBO 

ANEXO Ili 

MINUTA 00 CONTRATO 

O Munic i1>io de MUCAMBO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMl30. neste mo denominado 
CONTRATANTE, com sede na Rua Consrrutor Gonçalo Vidal S/N, inscrito no CNPJ (M F) sob o n.'' 
07.733.793/000 1-05, re1)1'esemado pelo(a) Sr(a). ANDRÉ LUIS DE SOUZA GONÇALVES. e de ou1ro lado a 
empresa , inscrita no CNPJ (MF) sob o 11 .º 
~-- ------' estabelecida doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada por , portador da Cédula de Identidade n.'' 

e CPf (Mf) n.0 ce lebram o preseme contrato. do <1ual serão panes 
integrantes o edita l do Pregão n.0 

__ / _ _ e a proposta apresen1ada pela CONTRATADA, sujeitando-se o 

O CONTRA TANT_E e a CONTRATADA às normas d isciplinares das Leis nºs.8.666/1 993 e 10.520/2002 e a lterações 
posteriores, mediante as clausulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMElllA - DO OB,JETO 

1. O presente comrato tem como ol~jeto a Contrataç~o de cmpre.sa para serviços de impressão de materia l gniflco 
para as diversas secretarias e ól'gãos 

CL,ÜJSULA SEGUNDA· DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRA TO '0~~1 -,, 
1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Plan ilha apresentada pela CONTRATADA. sendo que' o valor 
total do contrato é de R$ ( ). 

2. Os q uantitativos ind icados na Planilha constante do Anexo I do ed ital do Pregão n." _! __ sào 111ermne11 1c 
estimativos, m1o acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a su.i execução ou 
pagamento. 

O 3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício 20 15 Atividmk 
060 1.1 030 11012.2 .036 Manutenção das Ações de Atenção Bás ica do Município (SF/ /\CS/Sl3). Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Exercíc io 20 1 S Atividade 0601. 10305 1O10.2.039 
Manutenção dos programas de Vigi lância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. 
Pessoa Juríd ica, Exercíc io 20 15 Atividade 0601.10302 1007 .2.037 Man utenção das Ações de Méd i,i e Alta 
Complexidade Aml)/Mospitalar (MAC/ FAEC), Classificação económica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa 
Jurídica, Exerc ício 20 1 S Atividade 060 1. 10303 1004.2.038 ;\poio à Ass istência Farmacêutica , Classilicação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Te,·c . Pessoa Jurídica, E,ercício 20 15 At ividade 0701.082430802.2.045 
Fortalecimento de vincu lo c riança de 06 a IS anos, Class iflcaçiio econômica 3.J.90.39.0~ Outros Serv. de Terc . 
Pessoa .luridica, Exercício 2015 Atividade ()7() l .082440811.2.049 Manutenção do Cadastro Unico e Gestiio do 13o ls,i 
ramilia-lGD/PBF, Classificação econômica 3.J.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa .lurid ica, E,e,·cício 20 1 S 
Atividade 070 l.082430802.2.043 Manutenção dos Serviços Socioassistcncia is Dirigidos a Criança de O a 6 
aows/ PSB, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd ica. Exercício 20 15 At ividade 

AV, CO~STIWTOlt GONÇALO VIOAL.SN. Cf'.NTU.O. Ml'CA!\IUO 
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070 l .082440803.2.048 Aprirnorarnento da Gestão do IGDSUAS , Classi ficaç:1o económica 3.3.90 .39.00 Outros Sen . 
de Tcrc. Pc$soa .lurid ica. Exercíc io 20 15 A1ividadc 0701.0S2440815.2.053 Manu1cnção dos Sen iço,; 
Soc ioassistcncia Dirig idos a r:amília-P,\IF/CRAS. Classificaç:1o económica 3.3.90.39.00 0111ros Sen . de Terc. 
Pessoa Jul'id ica. Exercício 2015 Atividade 040 1.04 122040 1.2.009 Manu1ençiio das Ati vidades da Seaernria de 
Admini stração. C lnssificaçilo econômica 3.3.90.39.00 Óull'OS Scrv. de Terc. Pessoa Jurídica, Exercício 2015 
Atividade 0502.1 236 11203.2 .029 Manutenção e Desenvolvimento da Educação -Fundcb-40%. Classi ticaç:1o 
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Exercíc io 20 15 At ividade 0501 .12361 1203.2.020 
Ma11111cnção e Dcscnvo lvimemo da Educação / Despesa Vinculadn ao Sa lario Educação, Cl:issi íicação econômica 
3.3.90.39.00 Outros Scrv. de Terc. Pessoa Jurídica 

CLAUSU LA TERCEIRA· DOS PR<\ZOS 

1. A CONTRA T/\DA ficará obrigada cumprir os prazos uprcscntados cm sua proposta e aceitos pela ad minis1rnç,1o 
para execução dos serviços, contado do recebimento da m1toriz;,çào de serviço expedida pelo(a) PREFEITURA 
MUN ICIPAL DF. MUCAMBO. 

O, Evcntu.iis retrnbalhos deverão ser iniciados cm nté 48 horas a contar da no1i ficação da F1SC'ALJ7.1\~'ÀO do 
CONTRATANTE. sem preju ízo de outros serviços autorizados para execução 

CLAUSULA QUARTA - DO AMI'AIH) LEGAL ~ 

1. A lavrawra do presente contrato decorre d:i rca li zação do Pregão nº _ _ / __ . real izado com f11 11d:1111e,;to- J },ti 
11º 10.520. de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.666/93. 

CL\USULA QUINTA - DA EXECUÇÃO 1)0 CONTRATO 

1. A execução des1c contrato. bem como os casos ne le omissos, regular-se-ão pelas c láusu las contratuais e pelos 
preceitos de direim público. aplicando-se-lhes. suplct ivamcnte, os princípios da Teoria Gcrul dos Contrntos e as 
disposições de direito privado. na foron:1 do :inigo 54 da Lei n." 8.666i93 combiowdo com o inciso XII. do :1r1igo 55. 
do mesmo diploma legal. 

o CLÁUSULA SEXTA · DA VIGÊNC IA E l)A EFIC,\CIA 

1. A vigência deste contrato st.!rá . contados da data da sua assinawra. tendo inicio e \'Cncimento cm dia de 
cxpediente: devendo-se excluir o primeiro e inc lui r o último. 

CL.ÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATA NTE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 . penniti r acesso dos téçnic.os da CONTRATADA ás ins talações do CONTRANTANTE para execução 

dos serviços consiantcs do objc10: 

i\ \', CO~STIHITOH: G01'Ç,\l. .. O \'ll)A L. SN. <;1•:NTno. 1\l l !( ',\t\l uo 
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1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATA Oi\: 

1.3 - rejeitar qualquer serv iço executado cquivocada111ente ou em desaco rdo com as especit,caçôe, 
constan1cs do Anexo I do ed ital do Pregão n.0 

/ : 
~ ----

1.4 - i111 ped ir que te rceiros executem os serv iços olljc10 dcs1c comrato: 

1.5 - solicitar que seja refe ito o serviço que não a tenda às especi ficações constantes do Anexo I do edita l do 
rrcg:io 11.º __ ; __ : 

1.6 - dispo nibiliz.1r à CONT RATADA espaço fís ico cm suas dependências pa ra a cxccuç,io de trnhalhos 
s imples. quando nccess.irio: e 

1. 7 • atestar as faturas correspondentes e su1>ervisionar o serviço, por intermédio da Sccre1aria de- S...::rvi.;os 
Gerais do CONTRATANTE. 

CLi\USULA OITAVA· DOS ENCAl{G0S DA CONTRATADA 

1. Cabcrft :i CONTRATA DA: 

1. 1 respo nder. em re lação aos seus técnicos. po r todas as despesas decorrentes da execução dos serviços. 
tais como: 

a) salários; 
b) seguros de ac idente; 
e) taxas, impostos e con1ribuiçõcs: 
d) indenizações: 
e) vales-refeição: 
f) vales-transporte: e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo: 

1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATA NTE quando cm trnbalho 110 

O órgão, porém sem qualquer vínculo cmprcg:1ticio com o ôrgào: 

1.3 - manter os seus 1écnicos identificados por crachá, quando em traba lho no órfilo. dcvend,> subst itu ir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normns disc i1, linares do 

CONTRATANTE: 

1.4 - respo nder. a inda. por quaisquer danos causados diretamente aos mô,·c is. e outros bens de propriedade 
do CONTRAT,\ NTE. q uando esses tenham sido ocasionados por seus 1écnicos durante a prestação dos serviços alvo 
deste contrato; 

1.5 - arcar com dcs1>csa decorrente de qualquer in fraç:fo, seja qual for. desde que prat icada por seus 
técnicos no rec into do CONTRATANTE: 

1 .6 - rc:p:tr:lr, corrigir. remover. reconstruir ou substituir. às suas cxpl.!nsas. no total ou crn parte. os serviç.os 

,\ \ ·. CO'-STIH 'fOR GO.X(.:Al.0 \ 'llli\ 1., S., ', ci,:., rn cO. ,\li !C,\M UO 
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elewados referernes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultarne.s da execução ou dos 
materiais usados~ 

1.7 - prov idenciar, sem quaisquer ô11us ad ic ionais para CONTRATANTE, o transpo11e do mobiliário a ser 
recuperado, tanto na saido qua11to no retorno ao seu local de origem, seguindo, para ta l, as 11ormas de cornrole de 
movimentação patrimo11ia l do CONTRATANTE; 

1.8 - devolver os móveis ret irados para manute11ção e reforma limpos, sem õ11us adicional para o 
CONTRATANTE; 

1.9 - retàzer os serviços que forem rejeitados 110 pnizo de 05 (ciuco) dias úteis, co11rndos do rcccl>imc11to da 
comunicação; 

1. 1 O - reparar ou indenizar qualquer d~scaracterização de mobiliário decorrente de ::;erviço cxccurndo pel;:i 
CONTRATADA sem autorização prévia da Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE: 

Q 1.11 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serv iços objeto deste cornrato: 

o 

1. 12 - 11ão remover os bens e acessórios do local 011de se encontram sem o consent imcnco prévio e por 
escrito de servidor do Serviço de Manute11ção e Reparos ou da Diretoria Técnica de Patri mônio dv 
CONTRATANTE, quando for o caso; 

1.1 3 - fornecer todo o material necessário à execução dos serviços objeco deste contrato, emprega11do 
sempre as materiais de primeira qualidade; 

1.14 - submeter à fiscalização do CONTRATANTE as amostras de rodos os materiais a serem empregados 
nos serviços antes da sua execuç.ão; 

1. 15 - comunicar à Secretaria de Serviços Gerais do CONTRATANTE qualquer anormalidade de canícer 
ul'g.ente e prestar os esclarecimentos julgados necessários~ 

1.1 6 - obter todas e quaisquer informações junto à Secretaria de Serviços Gera is do CONTRATANTE 
necessárias à boa consecução dos traba lhos; 

1. 17 - manter-se em com1)atibilidade com as obrigações a se,·em assumidas e com tod;is ns co11dições de 
habilitaçüo e qual ificação exigidas neste contrato durante roda a execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. .À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 _ assumir a responsabilidade por todos os encargos previde11ciários e obrigações sociais previstos '.'ª 
legislação social e 1rabalhista em vigor'" obrigando-se.a saldá-lo~ na época própria) vez que os seus empregados nno 
manterão 11e11hum vínculo empregatíc io com o CONTRATANTE.; 

1.2 _ assumir também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações escabelec idas na 
JegishtÇ<10 especifica de a~ identes do trabalho, quando. em ocorrência d<1 espécie, forem vitimas os seus empregados 

,\\'. CONSTRUTOlt GONÇ,\ lO Vll)Al. $.~. CENTltO. W iC,\MIJO 
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110 decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontec ido em depende11da do 
CONTRATANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possíve l demanda traba lhista. c ivcl o u penal. re lacionadas a este 
contrato, Ol'ig inal'iamente ou vincu lados por r>revcnção, conexão ou continência; e 

1.4 - assum ir, a inda. a responsabi lidade pelos encargos fiscais e comerc ia is resultantes da execução desce 
contrato. 

2. A inad im plênc ia da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 110 icem anterior, não transfere " 
responsahilidade J)OI' seu pagamento â Administração do CONTRATANTE. nem podel'á onerar o objeco deste 
contrato) razão pe la qual a CONTRA TAOA renuncia expressamente a qualqu<:r vinculo de sol idariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA· DAS OHRIGAÇÕES GERAIS 

o 1. Deverá a CONTRATA D/\ observar, também, o seauinte: 

o 

1. 1 - É expressamente proibida a contratação de se,·vidor pertencente ao Quad ro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a prestação dos se,·viços, objeto deste contrato; 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publ ic idade acerca deste contrato, sa lvo se houver 
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa p.ira a prestação dos serviços o~jeto deste contrato. 

CL\USULA DÉCIMA PIUMEJRA · DO ACOMPANIIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. A execução dos serv iços objeto deste contrato será acompanhada e fiscali zada por do CONTRATANTE, 
designado para esse fi m. 

2 . O servidor do CONTRATANTE anotan\ cm ,·egistro própl'io todas as ocorrências l'elac io nndas com a cxecuçiio 
dos serviços, determi nando o que for necessário i1 regu larização das faltas ou defeitos observados. 

3. As decisões e providênc ias que ultrapassarem a competência do representante deverào ser solic iwdas a 
autoridade competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em tempo hábi l, parn a adoção das 

medidas conven ien1es. 

4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste conc rato, desde que 

aceito pela Administração do CONTRATANTE. 

CL,\USULA DÉCIMA SEGUNDA · DA ATESTAÇJ\0 

J. /\ atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado parn fim l'epresentando o 

CONTRATANTE. 

;\ V. CONS'f RliTOll ( ;ONÇ.,\L() VIO,\l,. S:'\'. CL::YfltO, ,\ltJC.\/\IBO 
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CLÁUSULA DÉCIMA TF.RCEIRA - DA DESPESA 

1. A despesa com a execução dos serv iços de que trata o objeto deste P,·egiio, está a ca,·go da dotação o rçamentária 
Exercíc io 20 15 At ividadc 060 1. 1030 1 1 O 12.2.036 Manutenção das Ações de Atenção Bás ica do M unic ipio 
(SF/1\ CS/SB), Classi ficação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd ica, SubelemenlO 
3.3.90.39.63, no valor de R$ 75.160,00, Exercício 20 15 Atividade 0601.10305 10 10.2.039 Man ucenção dos programas 
de Vigilância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelcmemo 
3 .3.90.39.63 , no va lor de R$ 30.696,00, Exercício 2015 Atividade 060 1.103()21007.2 .037 Manutençüo das Ações de 
Média e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/ FAEC), Classilkação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de 
Terc. Pessoa Juríd ica, Subelemento 3.3.90.39.63, no va lor de R$ 30. 708,00, Exercício 2015 Atividade 
0601. 103031004.2.038 Apoio it Assistência Farmacêutica , Class ificação económica 3 .3.90.39.00 0 111,·os Serv. de 
Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no va lor de R$ 720.00, Exercício 20 15 Atividade 
040 1.04122040 1.2.009 Manutenção das Atividades da Secre taria de Admi nist ração, C lassif1caç,10 econômic:i 
3.J.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemcnto 3.3.90.39.63, no va lor de R~ 13.095,00, Exercício 

O 2015 _ t\t ivi<(a~e 0~02. 12361 120~.2.029 ~lanutençiio e D_esenvolvimento da, E!lucaJào_~Fundeb-40%. Classi!':açiio 
econom,ca ., .. ,.9(l.J9.00 Outros Serv. de fere .. Pessoa Jurid,ca, Subelemento J,J.90.J9.6.>, no va lor de R:í, 27.,,0.00. 
Exercício 2015 At ividade 050 1. 1236 11 2()3 .2.020 Manutenção e Desenvolvimenco da Educaçi\o / Despesa Vinculada 
ao Salario Educação, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Tcrc. Pessoa Juríd icn. Subclemento 
3.3.90.39.63, no valor de R$ 27.35(),0(). 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

I. E~ecutados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor í'i nanceiro da (o) 
PREFEITU RA MUNICIPAi. DE MUCAMBO. situado na Rua Construtor Gonçalo Vidal S/N. para fins de 
liq uidação e pagamento, mediante ordem bancária credicada em conta corrente ou cheque 11ominal ao fornecedor. acé 
o 30° (trigésimo) dia úti l contado da cmrega dos documentos. 

2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o 1)ag.m11ento se. no ato da atestação, os serviços execucados 
não estiverem de nco rdo com a especificação apresentada e aceita. 

3. O CONTRATA NTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
O devidas pela CONTRATADA, nos te rmos deste contrato. 

4. Nenhum pagamento será efetuado ã CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçàc) 
financeira e prcviclenciária~ sem que isso g~rc direito a alteração de preços. compensação financeira ou Hplicaç~lo de 
penalidade ao CONTRATA. TE. 

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data linal do período de ad implemento 

de cada parcela. 

5.1 . Nos casos de eventuais atrasos de p,,gamento, desde q ue a CONTRATADA não tenha conc~rrid~ tk 
alguma forma para tanto. fica convencionado que a taxa de compe11saçiio financeira devida pelo CON f RA r f\N íE, 
entre a data ac ima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sen\ calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

AV. C.:ONSTIH.:TOlt GOSÇ~\1.0 Vll) ,\L. Si'. CENTl<O. i\lll<:AMUO 



EM = 1 x :-./, VP 

onde: 

Encargos moratórios; 
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EM = 
N = 
VI' = 
1 = 

Ntl111ero de dias entre:, data prcvis1a parn o pagamento e a do efeti vo pagamento; 
yalor da parecia peninente a ser paga: 
lndice de compensaç,io financeira, assim apurado: 

1 = TX = > 1 = (6/ J 00) => 1 = 0.000 16438 
365 365 

TX - Percentual da iaxa an ual = 6% 

- ? ) ._ 

ocol'n}ncia. 
A compensaç:1o financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguin te ao da 

o 
5.J O pagamento mensal dos serviços somente podcni ser ctCurndo após a apresenrnçào da no1t1 

o 

fiscal/fatura atestada por servidor designado. conforme disposto no art. 67 da Le i n.° 8.666/93, e vcrilicaç:1o cl:i 
regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
CRF. 

CL,\USULA DÉCIMA QUINTA- DA ALTERAÇAO DO CONTRATO a < 
1. O presente contrato poderá se,· alterado. nos casos prev istos no artigo 65 da Le i n.0 8.666/93~ 1t e haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, co111 a apresentação das devidas justificativas. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - 00 AUMENTO OU SUPRESS,\O 

1. No interesse da Admini stração do CONTRr'\ TA NTE, o valor inicial atualizado deste contr:ito poderá ser 
au111entado ou suprimido ato o li111it e de 25% (vin te e cinco por cento). conforme disposto no artigo 65, pm-.igra fos 1 ° 
e 2°. da Lei n.0 8.666/93. 

1. 1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratadas. os acrésc imos ou 
supressõcs que se fizere111 necessários: e 

J .2 - nenhu111 acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula. c,cet,> as 
supressõcs resu ltantes de acordo entre as pa,tes. 

CI..,\USULA DÉCJi\ lA SÉTIMA· OAS PENALIDADES 

1. O atrnso injustificado na execução dos serv iços ou o dcscu1111>ri111cnto das obrigaçôcs est:•be_Je~id?s no_con1ra1<) 
sujci1nr:i a CONTR,\ TADr'\ à multa de 0.5% (zero virgula cinco por cento) por di:1 e _µo r ocorren_c,a. ate.o 111ax,mo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. recolhida no prazo m:i,uno de 1:, (q uinze) dias corndos. uma vez 
comun knda oticia I mente. 

A, ·. COSSTHl TOn GOS('AI.O \'IO,\ L. s~. ('[~THO. \ll C,OIHO 
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2. Pela in~x.ccução lOW I. ou parcial do objeto deste contrato, a Administraç,1o 
;;ara11 l1da a previa defesa, aplicar !, CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 - advenência: 

do CONTRATANTE poderá. 

2.2 · muha de 10% (dez por cento) sobre o valor 10ml do contralO, 110 caso de incxecuç:1o lota i do objelü 
co,llralado. recolhida 110 prno de 15 (quinze) dias corridos. conwdo da comu nicação ofic ial: · 

2.3 - suspensão lempornri:a de participar em licitação e i111pcdimcn10 de comratar com a Administração do 
CONTRATANTE. 1>clo prazo de mé 2 (dois) anos; 

2.4 · dec larnçilo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os moti vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabil itaç:1o perante a própria 
autoridade que aplicou a 1>enalidadc. que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do 
CONTRATANTE pe los prcj uiws resultantes e após dccol'l'ido o p,·,1zo da sanção aplicada com base 110 subitcm 

Q nn1crior. 

o 

3. Pelos mmivos que se seguem. principalmente. a CONTRATADA estará s1tieila i,s penalidades lnitadas nos irens 
1 e 2 desw cláusu la: 

3 .1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo pro1>0sto e aceito: ~ --l . 
3.2 - pela recusa cm subst ituir qualquer material defe ituoso empregado na execução dos scrviç~;( vier a 

ser rejeitado. caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo d.:: 5 (cinco) dias úteis. conwdo da data da rejeição: 

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a 5er rej eitado caracteriz,·1da se H 111~d ida não se efeti var 
no prazo de 5 (cinco) dias ,,1cis. contados da data de rejeição. 

4 . Além das penalidades citadas. a CONTRATADA ficará sujeita. ainda, ao cancc l:imcnlo , lc sua inscrição nn 
Cadastro de rorn.::ccdorcs do CONTRATANTE e. no que couber. às demais penal idades re feridas no Car>itulo IV da 
Lei n.• 8.666/93. 

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior. devidamente justi ficado e aceito pela Adminis1n1çi\o do 
CONTRATANTE. cm re lação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta cláusula. a CONTRAT;\DA ficará iscnw 
das penal idades mcnc ionadas. 

6. As sanções de advertência, suspensão 1cmporítria de participar em lic itnçílo e impedimento de contrntar co111 ti 

Administração do CONTRATANTE. e declaraçnn de inidoneidade parn lic itar ou éontratar com a Admi11 is1rnç:1o 
Pública poderão ser aplicadas à CONTRA TAD1\ juntamente com as de mul w. descontando-a dos pagam~ntos a 
serem cfotundos. 

CL,\ USIJLA o tCIMA OITAVA· DA RESCIS,\O 

L A incxc..::uçt10 tota l ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão. conforme dispost<> nos arti gos 77 a 80 da Lei 

n.° 8.666/93. 

,\ V. CONSTltl ·r o 1t (.;()~Ç,\ LO VIO,\ L, SN. Cl::1'{f HO. ,\11 !(;,\~IHO 
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1. 1 · Os casos de resc isão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo. nsse~urado 
o contrt1d i1ório e a ampla defesa. -

2. /\ rescisão desic contrato poderá ser: 

2. 1 · determinada por ato unilatera l e cscri10 da Admin istração do CONTRATANTE. nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.0 8.666!')3, noti ficando-se a CONTRATADA com a 
anteced~ncia mínima de JO (irin1a) dias corridos; 

2.2 · amigável. por acordo enire as panes. desde que haja conveniênc ia para a 1\ dmi 11 is1raç,1o ik> 
CONTRA T 1\ 'TE: ou 

2.3 · judicial. nos 1ennos da legislaçi\o vigenl<: sobre a maiéria. 

3. A rescisão admin islrativa ou amigável deverá ser preced ida de autorização escrita e fundamentad.i da a111,iridatk 
Q competente. 

o 

C LA USULA OtCIMA NONA - DA VINCULAÇJ\O AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTR,\TADA 

1. Este con1rato fica vinculado aos 1crmos cio Prcg:1o 11.º __ / _ _ . e aos termos das propos1as da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

1. As questões decorrcn1cs da execução dcs1c Instrumento. que 11ào possam ser diri midas ad111 ini s1ra1ivamente. 
serão processadas e julgadas no Foro da cidade de MUC/\Ml30. com exc lusão de qualquer ouiro. por mais 
privilegiado que seja. 

2. E. para firmeza e validade do que foi paciuado. lavrou-se o presente co111ra10 cm 03 (1rês) vins de igual 1cor e 
forma. para que surtam um só efeito. its quais. depois de lidas. são assinadas pelos rcprcsc111a111es das panes, 
CONTRA T;\NTE e CONTRA TADJ\. e pelas 1es1c111unhas aba ixo. 

MUCAMOO ·CE. cm de _ ___ _ _ de 20 15 

< 

CONTRATANTE CONTR;\TADA) 

TESTEMUNHAS: 

A\ ', ( 'O~STUFfOI< GOKÇ1\ LO \'llML. SN. CltNTIH). Ml ( 'i\1\ IHO 



o 

o 
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