
ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO I 

(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 



ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO II 

(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 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 



ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO III 

(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 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 

~ .... 
~ 



ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAR E OUALIACAR 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 inexiste 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.0 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 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 n° 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 3º da Lei 
Complementar n° 123/06. 

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

(Representante Legal) 

' 



Estauu uu ·carú 
Govern o Munic.:ipal de 1111:amho 

O(A), ne te ato denominado CO 'TRATA TE. com ede na. i11sc ri11, 11t) C'\P.I ( \IF ) ~,ih ,, 11'' . rcpn:..,l.'11tad11 pL'l111a1 
r.(a) FRA CI CO IARQ E DE O A e. de ou1r1, lad1) a lirnta . in..,crita 11 11 l''\P.I 

( IF) ob o nº . e tabclecida d11ra\i11lll.' dl.'1111111111.id.1 
s imple mente CO TR TAD . ne te ato n:pre~entada pl·lo ·r.(a) _ . p11rtad,1r d.i 
Cédu la de Identidade n'' SSP/_ e CPF ( IF) 11'' .10111 c111r'-' ,i j1i..111 '-' a,l.'111,.,d,,. l ' 

ce lebram o pre ente ln trumcnto. do qual são partes integrantl.'.., 11 L:dital d,, l' rl.'g;·h, 11" '-' a p1\1p,ht:1 
apre entada pela CO TRAT DA. uj citando-se CO IRA r ' I F I.' l(l1\ 1 Ri\ 1.\1 ),\ a, 11t1rnw.., di,c1pl111arc-. d.i 
Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93. mediamc a c liiusulas que -;e seguem: 

CLÁU LA PRIM EIRA - DO OB.JETO 

1. O presente Contrato tem como objeto qui -. içào de material lk 1..',1h:d i1..·11 tl.' . dida1ic11 l' dl.' ,:-.aitn,w para 
manutenção da e cola muni cipais. 

CLÁU ULA EGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1. O , a lorde te contrato. de R ......... .................... ( .......... ... ... ... ... ............ J. 

2. O quantitati, o indicados na Plan ilha de Fonnaçào dl.' Pn.\:1h c,Hhta11te da prnp1ht.1 apr1..',1..'1llada lk 1.i 
CO TRATADA no Pregão e na C lúu. ula Primeira dl.' ..,tC i11 stn1111c:111,, ..,;il, 111l.'ra1111:11tl.' l.',1i111:ll l\ p..,. 11.111 
acarretando à Adm in istraçào do CO TRATA TE 11ua lqul.!r ohrigaç:11) qu:1111,, a -;ua c":..:uç:11, 1 ,u p:1g:11111..•111,1 

CLÁU LA T ERCEIRA - 00 A IPARO LEGAL 

1. lavratura do pre ente Contrato decorre da realização do Pregiio 11'' . rl.'ali/adli t:lllll fu11da1111.'1ll11 11 :i 

Lei nº 10.520. de 17 de julho de 2002. na Lei nº 8.666/93e na demais nomw", ig.cn1c~. 

CLÁUSULA QUARTA- DA EXEC ÇÃO DO CONTRATO ... 
1. A execução de te Contrato. bem como n caso,; nek 11111 i . ._lh rL·g.ular-,l.'-.i11 11L·la, L'l.í1i...ula, c11 111 r:11uai, I.' pl.'1," 
preceito de direito público. aplicando-se-lhes. suplc1i, :11m:111e. o · princípios da 11.'lll·ia Ül.'ral dlh C1111trn11" 1..' a-. 
dispo içõcs de dire ito pri vado, na forma do artigo 54. da Le i 11" 8.666 93 cu111bi11ad11 cnm 11 1111.'Í:,l, XII d,, anigl1 55 d11 

me 1110 dip loma lega 1. 

CLÁ U ULA QUINTA - DA V IGÊN IA E OA EFICÁC IA 

f . O prazo de ,i~ência de te Contrato ení de. com ,alidad..: e l.'Jidcia kg.d :q>lh a publicaçiil1 dl1 ..,l.'ll l.':>.l r:tl l1. tl.'1Hh 1 

iníc io e vencime~LO em dia de expediente. de,endo- e exc luir o priml!i ro e incl uir 11 til timo. 

CLÁ U ULA EXTA - DO ENCARGO DO CONTRAT NTE 

. \\ . ( O'\S ri< l TOU <,O'\ ( \ 1 O \ li> \ 1 • , '\ . ( 1.' l HO. \ li < \ \ 1 ll<l 

< 



.· 

1. Caberá ao CO TRATA TE: 

Estatlo ti o Ccar:i 
Go, crn o t\lunicipa l di: .\111 ca111ho 

1.1 - permitir ace o do empregado da CO ·1 R1\ 1 DA iis dcpcnd0ncia :, dll CO\. 1 RA 1,\ \, 11 para a 
entrega do produto : 

1.2 - impedir que terce iros forneçam os produLth llbjl·tn dl',tc l \ mtr:ttl1: 

1.3 - pre Lar a informaçõe e o c·clan:cirnc1110:, qul' , cnh.1111 :1 -.1:r -.\1 licitadlh p1:l l''> cmpr1:g:idlh da 
CO TRAT DA: 

1.4 - de oi er o produto que não apresentarem condiçõe de ·ercm co11 , 11111ido:.: 

1.5 - o liciLar a Lroca do 
lmm.ari fado: 

1.6 - so lic itar. por intenncdio de utllri/açfio de hm1cci111c111n c,pcdida pcl11 \cn içli de ,\li1111"11·i1adu. ,1 
forneci mento do produto· objeto de tc Contrato: 

1.7 - comunicar à CO TRATADA. qualquer irrcgu laridatk 1111 fornce1111c11tu dlh prnd11111-. L' i11tc1-r,11111k·r 
imediatameme o fornecimento. e ror oca o. 

CLÁU LA ÉTIMA - DO ' E~CARGO DA ONTRATADA 

1. Caberá à CO TRATA DA: 

1.1 - re ponder. em relação ao cu empregados. por toda,;ª" dcspc-,a:, dcct1rrc111 1:., d,h :,,.:n 1ç1b. wi ... Cllllhl: 

a) alário : 
b) ·eguro ele acident e : 
e) taxas. impo to e comribuições: 
cl) indenizações: 
e) , ale -rereição: 
r) vale -tran porte: e 
g) outra que pon entura, cnham a :,cr cri.ida-. e c,igid,h p1:k1 (11l\ L'rlll1. 

1.2 - mamer o eu empregados ·ujeitos às nonna:, disciplinarc:, tk1 l Ui\ 11{ \ 1 \ \, 11.. p111·l·111 ... c,11 q11alq11L'' 
\ Ín\ ulo empregatício com o órgão: 

1.3 - manter. ainda. o ·eus ernprcgadns idcnlilicado~ por crachü. q11a11dl1 cm trabalhli. dl.', t·11dn ... 11b-. ti1u ir 
imecliatamenLe qua lquer um dele que ·e.ia considerado incomenientl.' .i bon lffdc111 e ;" 1h1n11:1' di,c1pli11ar._. ... d,1 
CO TRATA TE: 

1.4 - re peitar a norma · e proccdimcntO'> dl.' úllltrt1k..: ace-..-.ü :"1, dL'pt:11d011cia-. du CUi\ 11{ \ 1 \ \. 11 : 

1.5 - re ponder pelo danos cau ados diretamente à /\dministraçiin dl) CO\. 1 R._\ 1 \ \. 11. l) II a . tcrccir11,. 
decorrentt! de ~ua cu lpa ou dolo. durante o rorncci 111cnto d\1 pn1dut11. 11:ill c,cl11111d11 l'll rcd11 /111d11 L'"'ª 
re pon abilidade a liscalização ou o acornpanhamemo pel l1 C01' '1 I{ .-\ 1 ·\ 'Tl: 

\\ . co,s , ,u 10 1< c;o,< " o, 111" . ...,, .1 1 , 11<0. "' t ,,1110 

' 



Estado c.J o ·l'a rü 
Governo l\lu11idpal de l\ l111."a 111bo 

1.6 - re ponder. ainda. por quaisquer c.lnnos cnusados dirctamc111c a hc11:,, dl' pn,pricdad..: d,, 
CO T RATA TE. quando es es tenham ido 1..1casionado púr ... cu-, cmpn:g.ados durante ,1 fi.1 rncl"i111c 111l, tl,1 1m1dut11. 

1.7 - eretuar a entrega do produto objeto da AutoriLaç,io ele l·orncl.'i111c1110. Jc :tCLlrLkl l.'Lllll a ncl.'..:v,idatlt' ..: ,, 
in1eres e do CO TRATA TE. 110 pra7o de 3 (três) dias L1 tei'i após o rccchi1111.:11t u da ,\utl,rÍ/açfü, de l l1111e..:11111.:11IP 
expedida pelo do en iço de Almoxarifàdo: 

1.8 - efetuar a troca dos produto- considerado :,em conc.l iç0c de co11't1111\1. ,w pr:t/ll 111a,i11111 de 2-11, i111c l' 

quatro) hora . camadas do recebimento da comun icaçiio e,pcc.1 ida pcln . cn içn de \ l 1m1:-...i ri f:idl>: 

1.9 - comunicar ao en iço de Almoxarifado do CO rRA Í t\ \!TE. por l'.:;criw. qua lq uer a11or111alidadl:' lk 
caráter urgente e prc lar os e c larecimen to que julgar nect:s-úrio: e 

1 .1 O - a obrigação de 111a111er- e. durante toda a cxccuçüo dl1 cL111traw. c111 c,,mpat ibi I idaJl· i:,1111 ,h ,1briga,;C1l'' 
a sumidas. todas as condiçõe de ha bi li tação e qualificaçà ) e.,igida ' 1Hl Prcgl1n 11'' __ _ 

CLÁ LA OlTAVA - DA OBRlGAÇÕE 'OCLAl , CO I ER I IS E FIS AIS 

1. À CO TRA T D cabe rá. ainda: 

1.1 - a umir a respon abilidade por todos os encargo pre, idc nci:'1 rio') e obrigaç0e-, ,tll.'.iai... prl'\ i-,hh na 
legi lação oc ial e trabalhista cm vigor. obrigando-se a ald:í-lo:, na ~Pl'l.'.ª pn\pna. \l'L que 1h ,c1i--. ..:mprl'gad,i-. 11:i11 
manterão nenhum íncul o empregatício com o CONTRA rA I rE.: 

1.2 - a umir. também. a re pon abi lidade por toda., as pro, icl0ncia-. e obrigaçC1c:.. i: ... tabl'icl.'ida .. na leg,..,laç:i,1 
especí lica de ac idente de trabalho. quando. l.'. 111 ocl1rr0111:ia da L'..,pel.'.ic. r1,re111, 111111.i... 1h ... e," c111prl.'.g.:1dl•, l111a11d,1 d11 

fornecimento do prod uto ou cm conc;..àl1 com ele. ainda que ,Kú111ecidn e111 Lkp..:11dê11..:1a d,, l'( )'\ I R:\ 1 \ '\ 11 : 

1.3 - a umir Lodos o encargo de possÍ\ e l dcma11c.la trabalhi'>l.l. ci, il nu p..:11al. rL·lacil1nad,h ali li.11·11L'l.'.Í1lll·111<1 
do produto. originariamente ou , inculada por prc, cnção. conc:-..üo ou l.'.llllt i11-:1Kia: \.:' 

1.4 - a sumir, ai nda. are pon abi lidade pelo encargos fi sca is e comerciai, r..:sultantL'" da ad_1udil.:açül1 ,k,ll· 
Co111ra10. 

2. /\ inadimplência da CO TRA r DA. com rcrerê11cia ao~ em:argo ... cs1abi:kLid1h mi itL'lll a111..:m1r. 11 iil1 1ra1hl°..:r..: .i 

re pon abilidade por seu pagamcntn ú dmini:..traçno do CO l'I R :\ 1.\ 'J 11 . lll'lll pl1dcr.í onerar l1 ubjL'll• dl:', tl' 
Contrato. raLào pela qua l a CO TR TADA renu ncia c:-..pres'>ame11t1.: a qualquer , ínculll Jc ,olidariedad.:. ati'l1 Pll 

pass i, a. para com o CO TRATA TE. 

CLÁ ULA NONA- DA OBRIGAÇÕE GERA I 

1. De, erá a CO TRATADA ob,en ar. também. o scg.u i11 11.:: 

1.1 expres amente proibida a contratação de . ..:r, idllr p..:rtenl.'..:111e an quadn1 d1: lll'..,,,ial d,, 
CO TRATA TE durante a , igência de te Cont ra to: 

\\ . ( o,s·11u TOI( (,o, c;- ,1.0 \ li) \1 . ... , . n :, I IW . \li ( \ \Ili{) 



Estatlo tio Ccar:í 
Go\'crno Municipal de 1\ l uca111bo 

1.2 - expres amenle proi bida. a ,ciculaçào de publicidade accn:a dc ... tc Cl)tllr:ttl1. -;aho -,e lllltl\cr pr0,ia 
autorização da Admini tração do CO TRATA TE: e 

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o l1.wneci111ent1..1 cio 1m1dut1..1 l1bjctü dc,tc Cl1111r,lll1. 

CLÁ ULA DÉ IMA- 00 A OMPA II A IENTO E DA FISCALIZ. ( ,\O 

1. E te contrato será acompanhado e fiscalizado por cn idúr cb,ignadn para c-,st: li111. rcpr1.>,l·111:111dl1 ,1 

CO TRATA T E. perm it ida a contratação de terceiros para as i .. ti-ll1 e -.,ub,idia-ll1 ele tnli1rnwçl1c-, pcrti11c111c, a c"a 
atribuição . 

., deci õe e providência que ult rapa arem a compct0111:ia dl1 ,1..·n idlll. dc,iga1111 parn 1..' v,c ti111 dc, 1..•r:i l1 ,c, 
·o licitada a Autoridade Compete111e do(a). 1.::1111empo húbil para a aduçfü1 da, inL·dida-; t.:lin,cnicntl''>. 

J. A CO TRAT DA de,erá manter prepo to. ace ito pela Ad111ini :.traçfi1..1 eh) lO'\ 11{ \ 1 \'\ l l.. dura111c l111-:rhKl.1 de 
, igencia do Contra to. para repre entá- la c1dmini trati, amcntc e111prc que t'or 11ece,;,.,úril1. 

CL A ULA DÉC IMA PRI MEIRA - DA ATE "'fAÇ.ÁO 

1. A atestação da fatura correspondente · ao fomccimcnto dn produw cabcrú .tl) Ch1..·l'i.· dl1 \cn i1;11 de \l111<1,a111:id,1 
do CO TRA T TE. ou a outro scn idor designado para esse li m. 

CLÁU ULA DÉCIMA EGUNDA - DA DESPESA 

1. de pe a com o forneci mento do produto de que tra ta o objeto. c-,tú a carg11 da d11taç.in lH\:U1h:111:1ria 1 ,1..·1-.:i.:iu 
2015 Ath idade 050 J .123611203.2.020 !'vlanulençiin e Dc:,c1l\ oh i1111:11111 da l:clucaç.i\1 DL·,pc ... a \ ' ineulada .tl1 \,tlari,1 
Educação. Cla · ificação econômica 3.3.90.30.00 i\latcrial dc Co1M1111n. 

CLÁU LA DÉ IMA TERCEIRA - DO PAGA;\ I ENTO 

1. A CO TRATADA deverá apre entar nota li ca l para liquidação e pagamento da dc ·pc:.a pelo CO 'l Rt\ 1 ,,·11 . 
mediante ordem bancária creditada cm conta co rrente ou cheque nnm i na I ap lilrnccedl,r no pra/1) de l O ( de/ l d'"" 
contado da apre entação do~ documento junto a(ol. 

2. Para eíeito de cada pagamento. a nota li ca l ou fritura de, crá c,1ar acnmpanhad:1 d.,., guia-, de l'1)111pr11, aç:~l1 da 
regularidade li cal para com a eguridc1de ocial (1 ·.).a hl/l.'nda Federal. 1 ... wdual 1..' \lu111e1p.tl d,1 d1111111.."tl111 l1U 

ede do CO TR T DO e o FGT • cm original ou cm fott11.:ópia au1cn1 ic:ida. 

3. OCO TRAT TE rc. en a-se o direi lo de recu ar o pc1g.ame11tl1 ,;i:. nú .til) da a1e ... 1nçiin. ,1., pnidu111" li1rnccid1h 
não estiverem em perfeita condiçõc de con umo ou em dcsa1.:ordo c11111 ª" c,;pel'ilic,11,:0L'" aprc ... eniada, e aCl'tl,h 

-1 . OCO TRATA TE poderá dcduLir do montante a pagar o · ,all1re-., Cl11-rc ... p,111dc11tc, a mull;is nu 1ndc11i/:1~i'1l·, 
de\'ida pela CO TR T DA. no termo,; dc~tc Co11trall1. 

\\ . co, !-, l IH 101( e,o,r \LO \'li) \I. s, . (T' mo. \ll < \ \(IH) 

< 



F...~ 1 ado u u \::1 ní 
Governo lun icipal de i\J11rn111bo 

~· e11 ~1u111 pagam~nto . erá efetundo à CO T Rt-\ íAD,\ cnqua11111 pcnde1llL' de liq111daç:ill qualquer ,1hngac,1,1 
f111ance1ra. em que 1 ·o gere direi to à al teração dos preço,. nu de c11111pc11-.aç:il1 li11.111cc1ra lh'r atra-.\1 de paga111e11t,1 

6. os caso de e,entuais atrasos de pagamento. d<.! de que a CO l lü \ 1 ,\l),\ nüo 1c11ha c1111.:nrrid.i de alt!unw 1,1rn1.1 
para tanto. fica convencionado que a taxa de compen ação li na11c1.:irn de, ida pel11 CO'-. I IC\ 1 \ 11 . ~11t1\.' a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela. :,Cr a seguinte : 

EM = 1 x x VP 

Onde: 

EM = Encargos mo rat ório : 
= ú1nero de dia en tre a data pre, i ta para o paga1nento e a dl, l'll·ti, ,.l paga111L'llhl: 
P. = Va lor da parce la a er paga. 

1 = lndice de com pen ação financeira = 0.000164--1. a im apurado: 

1 = (T ) 

365 

1 = (6 100) 

365 

1 = 0.000164--1 

TX = Percentual da taxa anua l = 6%. 

6.1 - A compen ação linance ira prc, i ta nesta condição scrú incluída 1.:111 ratura a -.cr apre-.L·111ada 

posteriormente . 

CLÁU ULA DÉ IMA QUARTA - DA ALTERAÇ- O 00 CONTR TO 

1. E te Comrato poderá er a ltl!rado no c.:a ·o pre\. i t!'b 110 arl. 65 da I L'i 8.66(1 1>]. ,k,dc que h.ija i111ere-;-.1.: da 
Admini tração do CO T RATA TE. com a apre entaçào das dt:, icla:-jw,t i li c.:at i\ih. 

CLÁU ' ULA DÉC I MA Q I T - DO A ~I ENTO OU .'LIP Rl·:SS;-\0 

1. o interes e da dmini tração do CONTRAT At TI: . o , alor inicial atuali1adl) dL'"I~ l nntr:lll1 p1>tkra "-'r 
au111e111ado ou uprim ido até o limite de 25% (vinte e cinco por ce11w). c1)llfLll'lllC dispnstl1 1w llrltg.li 65. paragrarl,, 1 

e 2°. da Lei nº 8.666/93. 

2. A CO TRATA D lica obri!!.ada a acei tar na 11H!'>llla-. Cl) 11diçõe~ 1 ic.: itada, 1,., ac.:n:,ci11Hb 1
1u -.upre-,-.C1

1> qut: ...... 
fizerem nece ário . até o limite :1ra pr<.!, i ·to. c.:akulac.lo l)bre o, alor a ,L·r contratadn. 

\\' . (.0\/SrRI 101{(;(.),~ \IO\IU\I..~' - ' 1,11<0. \ll C \\1110 



E~1ado do ·rar:í 
Go\"ern o i\ lun idpa l de i\ luca m ho 

3. enhum acré c imo ou upre são poderá e;..cctkr o li111i1e c~iabckcid11111.·..;1a clau ... ula . ..,;il\n ª" ,11p1"1.~..,..,l11.·, re,ul1a111e 
de acordo celebrado emre a pane~ contratante-.. 

CLÁ ULA DÉCIMA EXTA - O PENA LIDAD ES 

1. Pe la ine:-.ee uçào lotai ou parcial de te Comrato. ou pclu dc,c11111pn111e11l\1 d1h praL1h e lk111,1i, 11brig.1ç.ic, 
a urnida. a Administração do CO TRATA T E poderá. garantida a pre, ia de li:o;a. aplicar a U)'\ 1 R,\ 1 \1) \ a, 
cguintes ançõe : 

1. 1 - ad vertência: 

1.2 - multa de 10% (dez por cent o) .,obre o , a lor total deste Cu111ra10. 1w c:h11 de i111.:,ec111,:fü) 111tal. rcc,1lhid.1 
10 prazo de 15 (q uinze) d ia corrido . comado ela co111u11 icaçé111 ,, licial: 

1.3 - multa de 0.5% (c inco décimos por cento) por dia de atra<;o e p1)r ocorr..:ncia. at~ 11 111:1,im,1 de 1011 
.. 1det 

por cento) obre o ,alar total de te Contrato. quando a CON'I RA rAD.t\. i11j11s1i li cadé1111e1111.· ,H1 lh'r 11Hlll\1111:il1 :1c1.·1111 
pelo CO TRATA TE. de ixar de atender total111 c111e à -oi icitaçào 1ll1 {i ,\ u1úritaç:h1 de h 1rnecime11h1 pre, i,t:t, 1111~ 
ub iten 1.7 e 1.8 da Cláu ula étima deste Contrato. recolhida 110 pram mit,imo de 15 (quinte) dia,. rnntad11 d.i 

comunicação o fic ial: 

1.-1 - multa de 0.3% (trê déc imo por cemo) por dia de atr:ho 1.· pür ,11.:orr..:11cia. :110 11 1mi,111111 dl' IO" .. 1dct 
por cento) obre o , ator tota l de te Co111ra10. quando a CON I R1\ TJ\Dt\. i11ju,ti lil'ada111l'11te ,n1 p,,r 111l1tiH1 11:1\1 .1ú·11,, 
pelo CO TRAT T E. atender parcialmente à solicitação ou :i Aut uritaçfin dl: 111rnet:in1c11ll1 pr1.·, ht.i, lhh .,ubitc1h 
1.7 e 1.8 da Cláu ula étima de te Contrato. recolhida no prato 111 ;.. imn lk 15 1qu111Lt: J cli:i,. l.'.ll11tadl1 da c,1111u111t:a1,:'tl1 
ofi cial: 

1.5 - u pen. ão temporária de pn11icipnr em licitaçiio e impedimcnl\l de 1.1111 1ra1ar l'Ulll a \d111i11hlraç:i1l d,1 dP 
(a). por até 2 (doi ) ano . 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Acl mini~traçào l' t1bli,a. pcl11 prat11 d1.• :110 5 (ci11c11) aJHh. garantidl, l1 

direito prév io da citação e da ampla defe a. enquanto perdurarem ,,., nw tiHis cletcn11i1w11te:, da pu11içfü1 ,iu .itl' qu1.· 
seja promm ida a reab ili tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. a C01 rn I i\lJ1\ qu1.•: 

2. 1 - en ejar o retardamento da cxccw,:ão cio objclO de::.te Cont ra 111: 

2.2 - não manti cr a propo·ta. inju~ti !icadamcntc: 

2.3 - comportar- e de modo inidõneo: 

2.4 - fi zer dec laração fa I a: 

2.5 - cometer fraude li ca l: 

:! .6 - fo lhar ou fraudar na e;..ecução cio Co111ra10: 

2. 7- não ce lebrar o contrato: 

\\ . co,s I IU ·, 0 1( co,( \LO \ "li),, . S \ . < 1 '\ 1 IW. \l l ( \ \Ili() 
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E~l:HJo do Ct·ar:·, 
Go\'erno M unicipal de ~l111:a111hu 

2.8- deixar de entregar documentação ôi1.!ida 110 ccrta 111c: 

2.9- apre ·entar documentação fal sa. 

3. Além das penalidade citada . a O TRAT l)A licara :-. u_1e11a. ainda. ,ll) ca11c1.•la111c11ll) de ,ua i11 ,cri','.ü11 lll l 

Cada tro de Fornecedore do CO TR TA TE e. 110 que couber. ,h dcmai:s penalidadc.., rl'rl'rida.., 1w <.. .1pi1ult1 l\' da 
Lei n.0 8.666/93. 

4 . Comprovado im pedimento ou reconhecida fi.)rçn maior. di:, idamcntl' ju..,tilicad\l 1.' acciw p1.·la r\d111i11i,tr,11,ii11 d,, 
CO T RATA 1TE. em re lação a um do evento~ arrolado:,, no item 2 dc.,w lla1i-.ula. a lU\. 11{ \ 1 -\1) \ licara i ... c111:1 
da penal idade mencionada -. 

5. A ançõe de ad,ertência e de imped imento ele lic itar e c011 trn1nr cn111 a 1\d1111 11,..,traçfh, d11 (.O\. I R1\ 1 \\.11. 
poderão cr apli cada à CO TRATADA _juntamente Cl)lll a di: multa. dc,c,,11ta1Hl,1-a d,1-. pag.i1111.·11llh :i ..,1.·rc111 
efetuado . 

CLÁ LA OÉ IMA ÉTIMA - DA RE C I · • O 

1. A inexecuçào total ou parcial cio Contrato en cja a su.i rc-,c i ... iio. cnn limnl.' di,p,i...111 1111-. anigli-. - - a l<O da 1 1.·i 11 '' 
8.666/93. 

2. A re ci ão cio Contrato poderá cr: 

2.1 - determinada por ato uni lateral e e cri to da /\d mini.., traçii,, d,1 ( ·o , l R.\ 1 ,\ \. 11.. 1111-. ca,n, 1.·11111111.:rad,1, 
nos inci o I a XII e X li do anigo 78 da Lei mencionada. mitilicandn-,c a CO\. I R,\ 1" 1\(), \ c1H 11 :1 :111t c .. ·1.•d011ci,1 
mínima de 30 (trinta) dia. : 

2.2 - amigá cl, por acordo entre a panes. reduzida a 11:rmu 1w procc,,l1 da lici 1:11,·:il1. dl..',dl.' tJ lll..' llilj:1 
conveniência para a Adm ini tração do CO TR T T E: 

2.3 - jud icia l. no termo da legi lação , ig.cntc '>l)bre a 111at0ria 

3. A re cisão ad min i trati va ou ami gá, el de, crú ·cr precedida de ,Hll1)ri/aÇ,il1 c,crna e l'u11da111c11tada da :H1111mladc 

competente. 

3. 1 - Os ca os de resc isão contratua l serão lonnal111e111c moti, ad11, 11n, au tl,.., d1) prncc._,l1. :i,,cgurad1 1 
,
1 

contraditório e a ampla dcfe a. 

CLÁ LA DÉ IMA O ITAVA - D VI L AÇÃO O EOIT L E À Pl{OPOSTA DA ' 0 :\TRA'I A D,\ 

I. E ·te Contrato fica , inculado ao termo do Prcgàl) n'' __ . cuja ri:ali/é1çãn dcn 1rrc da aut,, ri/a,;ii11 d,, rl ,t l 
FRA CI CO MA RQUE DE OU A. e da propo ta da CO TRA·t AD,\ . 

CL LA DÉ IMA ON - 0 0 FORO 

\\ . ( o,~t IH IOI{ ( ,0,( \I.O \ IU\l . ,,. l 1 ' 1 ltO. \ ll < \ \ 1110 



Estado do Ccani 
Governo Municipal de ~ l utamho 

1. As que tõe decorrentes da e:\.ccução de te Instrument o. que não pn!:>:.am '>Cr dirimida :... ad1111t1hlntti, a111c11tc. ,cr.1,, 
proce adas e julgada no Foro do Município de IUCA 1130. com C:\.l.'.lusàl) Jc qualquer lHttrn pllr mai, pri, 1kgiad11 
que scJa. 

E. para firmeza e , a I idade do que foi pactuado. lm rou-SL' o presente (.\ltll ratl, cm 1 ( trl!, J , i,b d,: igua 1 11:11r c 1; 1n11a. 
para que Urtalll ll lll Ó efei to. ílS qua is. depúi de (ida . ,fü1 a"tllada '> pcl;h rcpn:,entalllL''> da, parll'. 
CO TR TA TE e CO ITR T DA. é pelas 1e:.1emu11ha.., abai,1). 

MUCAMBO - CE, cm de _______ de 

COYíR1\ rAD1\(0l 

TE TE IU HA 

., 
--------------

,\\ . ("()'\;S I IU I OH 1.0,<, \I O\ lll \1 . .,,. 1 1 '1 IH J. \li l \ \11111 


