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TERMO DE REtrERENCIA

1.0 -

OBJtrTO

Registro de Preço para futura e eventuâl aquisição de rnateriais de sinalizâção visual e afins para
manutcnção e instalação para âtender as ncccssidade do DEMUTRAN, iunto a Secretaria de Segurânça
Cidadã e ôrdem Pública.
1.1

-

2.0 - óRGÂO RESPONSÁVEL
2.1 - PreÍeitura Municipal de Aracâti/CE através dâ Sccretaria de Scgurânçâ Cidâdã e Ordêm Pública'
3.0 -

3.1

JUSTIFICATIVÂ
Aquisição de coüas e cavaletes,

co

obietividade â
conlecção de uma cstrutura adequada para a contenção de veiculos na orlâ das praias do município, como
também, ajudar nâ sinâlizâção, que se faz cssenciâl, para disciplinar e isolâr as faixas de praia de Canoa
faz_sc necessário pâra que possa ser Íealizada

Quebrâda, MâjorlândiÍI e Quixaba.

Aquisiçâo dc materiàis de sinaliTação visuâl e afins, para gârantir a siDalização adequada, possibilitaDdo
mclhor fluidez no trânsito e maior seguranga dos veículos e pedcstres.
sinalizâção é um dos elcmentos fundamcntais pam o bom andâmento do lransito, pois âpresenta aos
motoristas e p;destres as rcgms de uso da !ia, oferecendo as inforrnações necessárias para o usuário decidir
seus trâ.jctos e procedimcntos ao dirigir, pedalar ou câminhar.
Todo »iaterial iàrnecido será utilizado e reformado por servidores qualificâdos pelo Depârtamento Municipal
de Trânsito.

A

RECEBIME\TO E CRITÉRJO DF, ACEITAçÃO DO OBJETO
o recebimento do objeto será feito apenas de Íàrma parcial, à medida que lor sendo solicitado, devendo
ser ertregue no p.oro á. 10(r1ez) dias conlorme local designado pelâ Administração, conlomc o

1,0 4.1 -

esÍabelccido na Ordem de Fornccimento.
4.2 - A ConÍratada sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos ro ato dâ entrega, reservando-se â Administrâção
o direito de não proccder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições sÍrtislatórias'
4.3 Conlrât;da deverá cumprir obrigatoriamente os prazos das entregâs solicitâdas pelâ Administração,
em caso de alterações, quc deverão ser comunicadâs em um prazo infeÍior às 48 horas'
salvo ^
4.4 - No ato das entregas, caio os produtos sejâm recusâdos, os mesmos serão devolvidos, dcvendo havcr
reposição de âcordo com as exigênciâs editalícias.
it"n. solicitâdos, o fornecedor devcrá consultar a Ad,ninistragão quanto à
4.i - Na ausôncia de um o,
substituição por um produto similâr, com dois dias de antecedênciâ. A solicitâção deverá ser acompanhada

*ii.

da justiÍicativa ern áté dois dias antes dâ entrega e encaminhada
aceitação ou não do pedido forrnulado

4.6'O

recebirnenio

à Contratante, que deliberârá sobre

a

do obiero, pela Adninistração, dar-se'á Por meio dos seguintos procedimcntos'

observêndo o disposto rlo ad. 74 da Lei Fedcral n". 8.666/931

a) Proviioriamente, pam efeito dc posterior verific^ção da conformidade do objeto com

as

aolrtiaà. no Tenno de Relerôncia, e, encontrada alguma inegularidâdc, será fixâdo

".p."if,*ç0".
prâzo para correção pela Contratâdâ;

L) »"fin;tiur,r"nt., i""diante a verificação do atcndimento às especificações contidâs no l'crmo de
Referência e consequente aceitâção
5.0 - ESPf,CIFICAÇÔES DO OBJETO E REFERIôNCIÀ DOS PREÇOS
aba ixo:
5 . I - Deverão ser rigorosamente atendidas as espccificâçôes constântes da tabelâ
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0l
02
03
04

05

Corda de nylon de l00m na cor azul
Cavaletes conleccionado em maÇaranduba 1,50 x 15cm
Faixa rcfletivâ (Adesivâ 3ocm x 5cm
Sinalizador dc Led para cones com suporte e sem bateria
Fita de aÇo perfumda 19mm x 30m

Rolo
Unidade
Unidade
rnidâdes
rolo

01
15

200
30
t'7

5.2.Em cumprimerto ao tratamento j urídico dileÍenciado às lnicroempresas ol empresas de pequeno poúe, c
as Cooperativas enquadradas nos ternos do Art. 34, da Lei FedeÍal n" 11 488/200?, estabelecido pela Lei
Complánrentar n" i23l06 âlterada pelâ Lei Complcmcntat n' 147114, todos os Iiens estão dcstinados
EXCLUSIVÂMENTE à partic;pâção destas (1,rcito l da Àrt 18 Lei 141.
2.23.1 - Não poderâo se beneficiar do tratamento juridico diferenciado as microempresas ou empresas dc
pequerro porte que se ellcontrcm nas condiçôcs previstas no § 4" do artigo 3', da Lei Complementar no
123t2006.
5.1. Os preços de referência loran cotados atrâvés do banco dc dados e está anexado junto ao mapa
comparativo de prcços nos âutos do processo.
5.4 - O valor esjimado pârâ contrâtâção, sc não constâr expressamcnte no edital, possuirá caráter sigiloso,
10.024/2019, e scrá disponibilizado exclusivâ e
fundarnentado no ârt. 15, § 10 do Decreto Federal
permanentemente aos órgãos de controlc cxterno e intcrno,
!.5 - Sendo imediatameitc tornado público sornenle após o encerramento da fase de lances (fundamcntado
no alt. 15. § 2Ô do Decrcto FedeÍal n'. 10.024/2019).

n'

6.0

REQUISTTOS DÀ QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Comprovaqão de aptidão para o lornccimento de bens em caracteristicas, quântidades e prazos
compâtiveis com o objed destâ iicitação, ou com o Item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pcssoas j ürid;cas de direito público ou privado.

a) Ern havendà dúvidà acerca rla vclacidade do documento, o Pregoeiro e Ilquipe de Apoio, podcrão
piomover diligênciajunto a cmitente, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidadc Técnica
em questão, cl
I - ConstatadÍr a veracidade. será confirnadâ a habilitação da licitânte;
II - Constatada a não veracidade. a licitante scrá inabilitadâ, sendo o lato encâminhado à Procurâdoria Gerâl
do Municipio parâ quc seja aberto processo administrativo' e comprovado o dolo, apl;cÂdas as sanções

admiiistrativas câbíveis, conforme a legislâção vigente
7.0 - TrPO DE LrCrTÀÇÃO
7.1 - Menor Preço por Item.
8.0 - MODALIDÀDE DE
8.1 - Pregão Eletrônico.

LICITÀÇÂO

9.0 - VIGÊNCIA DA ÀTÀ
9.1 - A Vigência da Presente Ata de Registro de Preços terá a duração de 12 (doze) meses â contar da data de
sua âssinâtura,
rO.O -

DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRÁTÀNTE

10.1 - São deveres da CONTRATANTE:

- gr"t,ru. o pâgâmento à contratada, dc acordo com o preço e condições estipuladas em

sua

proposta de preços;
10.1.2 - Exigir fiel cumprimento do Conlrâto pela CONTRATADA;

o âcompânhâmento e a fiscalização no fomecimento do objeto, sob os aspectos
quantitâtivos e quâlitâtivo;, anotândo, en1 registro próprio, as falhâs detectadâs e comunicando à

-to.t.l10.1.3 - Pro'mover

pârte da
ôontratada as ocàrrênciâs de quaisquer fatos que, a seu critório, exijam medidas corretivas por
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Zelar pela fiel execução do contmto e plcno atendimento às especificaçõcs explícitas ou

\1,

10,1,5 - Permitir o acesso da Contrâtadâ nos locais de entÍega do objeto, quando da execução do
contrato, respeitâdo as normas intemas (segurança e disciplina) dâ conkatante.

1I.O - DÀS OBRIGAÇÔES DA CONTRATÁDA
I

l.l

- São deveres da CONTRATADA:
f f.f.f - F'ornecer o objeto de acordo com as cspecificâções e quantitativos estâbelecidos neste Edital,

na propostâ de preços vencedora do certame e ro termo de contrâtô, obrigando_se a subslifuir
aqucle(s) nao acliado(s) confornre(s) pela CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de dois dias, a
contar da dâta dâ Dotificação;
I 1.1.2 - Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamcnte, incidâm sobre o fomecimento do objeto,

inclusive ai contribuiçôes previdenciáriâs fiscâis e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trâbalho etc, ficândo excluida qualquer solidariedade da CONTRATAN fE por eventuais
autuações a{:lministrativas e/ou.judiciais uma vcz qu€ a inadimplência dâ CONTRATADA, com
relerência às suas obrigações, não se transfere à CONTRATANTE;
1l.l.3 - Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATÀNTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiôncia ou iffegularidade iometida por seus empregados orl prepostos envolvidÔs na execução do
contrato quc não terão nenhum vinculo emprcgatício com a administração;
11.1.4 - Facilitar a ação da ITISCALIZÀÇÃO no fornecimento do objeto, prestândo, proütâmente, os
csclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
I l.l.5 - Manter ;uÍante toda a execução do contrato, em compatibilidâde com as obrigações por ele
âssumidâs, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
1l.1.6 - Aceitâr nas mesmâs condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem neccssários'
Ios lennoc do aíigo 65 da Lei r\.'8.606 sl.

PAGAMENTO
12.]-opagameltoseráefetuâdoproporcionâlmenteâoqueforsolicitadopclaContrarante'ematé30

12.0 -

(trinta) diai Ãntados a paúir da datâ dâ aprcsentação daNota Iriscâl/Fatura pela Contratada;
i2.2 -'Hou"ndo erro n; apresentação d; Notâ Fiscal/Fatura ou circunstânciâ que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas sâneadorâs. Nestâ
hipàtese, o pázo para paganrento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situaçâo, não
acârretando qualquer ônus para a Conlratante;

12'da Lei
iontratâda regularmente optanle pelo Sinples Nacional, insfituido pelo
^rt'
pelo
abrangidos
e
contribuições
Complementar n. 123/061não sofrerá a reteriçâo quanto aos impostos
13.1

-A

relcrido regime;
13.4 - O iagainento será eictuado por meio de trânsferênciâ bancária em conta coÍente, na agência e
estâbelecimento bancáÍio indicâdo pclâ Contrâlada;
pcla Conlratada,
13.5 - A Contrâiantc não se responiabilizará por quâlquer despcsa que vcnha a ser cfetuada
qLre poNcntura não ienhâ sido itcordadâ no contrato;
i3.6'_ Liberação do pagamento ficâ condiciorâda à aprescntagâo de documentos em originais. xcrocopia
^
áo. o.iglnáit ou de xerocópia âutenticada, da regula dade pam com as Fazendas Federal
acompanhadas
(CNd Tributos Federâ:is), Estâdual (CND Tributos Estaduais), Municipal (CND Tributos Municipais) e
Trabalhista (CND TÍabalhista);
por qualquer
13.? - Nenhum pagamento serii efetuado à CON |RATADA, cnquanto pendente de liquidação
por
obrigaçao finarràeia, sem que isso gere dircito à âlterâção dos preços, ou de compcnsação financeira
atraso dc pagamento.
14.0 - DESPESÂ

despcsas alecorrcntes das contratações oriundas da presente Ata, corrcrão à conta de dotações
orçâmcntárias corrsignadâs nos respeclivos orçânentos muricipais vigcntes, em fâvor da Secretaria
14.1

- As
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Municipal de Segurança Cidâdâ e Ordem Pública, à época da expedição das competentes ordens de
compra,/autorizações de fomecimento.

I5.O - PENALIDADES
1 5. I - O não cumprinento das obrigagões pelâ Contratada

cü hn

i

ârá às penalidades prcvistas no Edital.

Aracati/CE, I8 de âqosto de 2021.

CEL RR WERISLEIK PONTES MATIAS
§ecretário Municipâl de Scgurânçâ Cidâdâ e Ordem Pública
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ANEXO II
MODELO SUGESTTVO DE PROPOSTA COMERCIAL
(colocar em papel timbrado)

À PREFEITURA MUNICIPÀI, DE ÀRÀCATI/CE,
PROCESSO N.": 17.006/2021 - SRP,
MODALIDADE: PREGÃO SLNTNôXTCO TARA REGISTRO DE PRXÇOS.
DATA DE ABERTURA: 201091202112021.
HORÁRIO DE ABERTURÁ: O9h3OIn.

,/,iôUN,Cà\

.'

-10 ;
l.-, '.."--,o7

OBJETO
sinalização visual e afins para manutençâo e instâlâção
Rcgistro de Preço para futura c eventual aquisição de matcriais
Cidadã e OÍdem Pública.
atender as necessidadc do DEMUTRAN, iunto a Secrelaria de

Descriçâo do Item

Valor globâl por extenso:

(_-)

+ PREENCrIER CONIIORIlE OS ITEN,IS IN'r'ERESSADOS E DE ACORDO CO]IÍ O :I'ERMO DE

REFERÊNCIÁ *
PRÀZOS
Validadc da
do Resistro de Preços: 12 (DOZD) MESES
Proposta: 90 (NOVENTA) DIÀS.
Vâlidade dâ ^ta
Prazo de cntregar l0(dcz) dias após o rccebimento dâ ordem de compra
DÀDOS DO PROPONENTE
Razão Sociall
Endereço:

Cidade:
CCF:
e-mail:

J:

Fonei
Observâçõesr

.
.

licitante declara que tem o pleno conhccimento, âceitação e cumprirá todas as obrigâçõcs contidas no
anexo I - Termo de Referêtcia dcste editâi.
Independcnte de declâração expressa ficâ subentendida que no vaÍor proposto estão incluidas todas as
dcspesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- ercârgos sociâis, tÍabalhistas, pÍevidcnciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentôs, liccnças, alvârás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infofunistica e de responsabilidâde civil parâ quaisquer dânos e prejuízos causados

o

à Contratante e/ou a terceiros, gerados diretâ ou indir€tamente pela execução dos serviços

(locale data)

(carinrbo c assinatura do represenlantc legal)
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PREGÃO EIJTRÔN'ICO IT 17.MÚ2I}2I -SRP

TERMO DE ADESÃO ÀO SISTtrMA DE PREGÃO ELETRôNICO DA
BLL. BOLSA DE LICITAÇOES DO BRASIL
Nrrur.ra do Lkilcnle (Pe$oâ Fíric.

ou

FLs

N rc

^-'..,

_qa-

$r;**.,.,3

Juridic!)

Razão Sociali

Cidade:

UFI

CEPI

CNPJ]

RCI

CPI:

E-mail:

lifiailnara irfonnalivo
ME/EPP:

de edilal

( ) SIM (

)Não

1. Por meio do presente Te no, o Licitante acima qualificado manil'esta sua âdesão ao Regulâmento do
IILL - Bolsa de Licitações do Brasil do quâl declarâ ter pleno
Sistcma de pregâo Elctrônico
conhecimento, em conformidadc com as disposições que seguem.
2- Sâo rcsponsabilidades do I-icitantei
Tomai conhecirnento de, e cumprir todos os dispositivos constântes dos editâis de negóoios dos quais
venha a participar;
observar c cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para flns dc
habilitâção nâs licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais notmas e
regula;entos expedidos pela BLL - Bolsa de t,icitações do Brasil, dos quais declara ter pleno
corhecimento;
iv. Designar pessoâ responsável parâ opcrar o Sistema Elehônico de Licitações, confoÍrne Anexo lll l
PagaÍ as tâxas pela rltilização do Sistema EIetrônico de Licitâçôes

da

i.

ii.

v.

3. O LicitaDte reconhece que a utilizagão do sistema eletrônico de negociâção implica o pâgâmento de lâxas
_
de utilizagão, confoÍme privisto no Anexo lV do Regulâmcnto do Sislema Eletrôtico de Licitações da BLL
Bolsa de Licitações do Brasil.

BLL

Bolsa de Lic;tâções do Brasil a exPediÍ boleto de cobrançâ bancária relerente
4. O Licitante autoriza a
referidas,
nos prazos e condiçôes definidos no,4nexo IV do Regulâmcnto sistema
às taxâs de utilizâÇào ora
Eletrônico de LicitâÇões da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
5. O prcsente Termo é por prâzo indeterminado podendo scr rescindido, a quâlquer tempo, pelo Licitânte,
rnediantc comunicação expr;ssa, sem prejuízo das responsabilidades âssumidas durânte o pÍâzo de vigência
ou decoffentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume à'responsabilidade de pagamento dos vâlores dcvidos até a data dâ última utilização do
sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em aDdamcnto. Responsabilizando-se pelas inforlnações
pÍestadas neste Tcrmo, notâdamente aS informações de cadastro, âltcÍações contratuais e/ou de usüários do
Sistema. deve»rJo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitâções do Brasil qualquer mudança ocorrida'

Local

e data:

e

(AssinâÍurâs

nlltoÍizidâs con l'irürr reconhecidrr

c

crutório)
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III.I

PRICÀO ELTTRôNICO N'I7.006/202I - SRP
ANEXO AO TERMO DE
AO SISTEMA FLETRôNICO DE LICI TÀÇÔES
^DESÀO
BLL - BOLSA DE LICITAçÔES DO BRASIL
I\DICAÇÀO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Ru ào Socialdo Licilante:
CNPJ/CPF:

I
CPFI

Cel!laÍ:
E mâill
2
CPF:

Celulâ!l
E-mail:

l
CPF:
E-mail:

O Licitarrte reconhece quc:

i.

Senha e a Chave Bletrônica de identificagão do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo
de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitaçõcs do Brasil nenhuma responsabilidade por
eventüais dânos ou prcjuíz-os decorrentes de seu uso indevido;
ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrôlica poderá ser feito pela BLL _ Bolsa de Licitações do
Brasil, mediânte solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
iii. A perrJa de Senha ou de Châve Elctrônica ou a quebrâ de seu s;gilo dcverá ser comunicada
imediâtamente à BLL Bolsa de Licitações do Brasil para o necessátio bloqueio de acesso;
iv. O Licitânte scrá responsável poÍ todas as propostâs, lances de preços e transações efetuadâs Ílo
sistcma, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e vcrdadeiros; e o nâo
pâgamento das taxas eDsejará a sua inclusão no câdastro de inâdimplentes da BLL Bolsa de
Licitações do Brasil, no Serviço de Protcção de Credito c no SERASA e ao automático cancelamento
dr .ua Senha ou de Chrve FIclrónica.

A

Locâl c datal

(ÀssirntuLis âutoriztrdas com lirnrâ reconhccidâ cm cârtórid

Âv. Drogõo do MoÍ, 230, Cenlro,
(+55 88) 3421-1050

I

ÁÍocoli'CE

(55 88) 3421-1945

Brosil CIP: ó2800'000
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PREGÁOELI]IRôNICOII' 17.M62MT - SRP
CUSTO PEI,À UTILZAçÀO DOSIS-MMA

/Z$ü

lclP\

Í-""',.-salà

SOMD..ITEPARAOTORNECTDORVENCEDOR

ü

g

Editâis publicâdos pelo sistemâ de aquisiçãol

-

N

rrj

I,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do Item adjudicâdo, com vencimcnto cm 45 dias após a

adjudicação limitado âo teto náxinro de R$ 600,00 (scisccntos reais) por Item
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL

-

adjudicado,

Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preçosl

-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do ltem âdjudicado, com vencimento parcelâdo em
parcelas mensais (equivalentes âo número de nreses do registro) e sucessivas com emissão do boleto
em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais)
por Itemâdjudicâdo, cobrâdos mediânte boleto bancário em favor da BLL
Bolsâ de Licitâções do

-

O não pagamenlo dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa dc 2% e juros
moratórios de loÁ ao mês, assün como ürscrição em serviços de proteção ao créditô (SPC/ SERASA c

cadastro dos inadimplentes da BLL
câncelamento de sua Senha ou de Châve Eletrônica.

OUTRO)

c

Bolsa de Licitaçôes do Brasil e ao automático

Em caso de cancelamento pelo órgão promolor (comprador) do pregão realizado na plâtaforma, o licitante
vencedor receberá â devolução dos valores eventualmente ârcados com o uso da platâfonnâ eletrônica no
rcspectivo Item câncelâdo.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULÀS DE ÀPOIO (CORRETORÀS) ASSOCIÂDÀS

A livre contratação de socicdades CÉLULÀS DE APOIO (coÚetoras) para a representâção junto ao sistema
de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL Bolsa de
Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitânte e a coffetora de acordo com âs regras
usuais do mercado.

DÀS RESPONSÀBILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como LicitântelFornecedor. concordâmos c ânuímos com lodos lêrmos contidos neste alero e nos
tesÍron§àbilizamos por cumpri-lo integralmente €m seus expressos termos,

Locâle data:

(Assinâturâs:rütor'izâ(lâs co r firnra l.cconhocidâ e|, cârtót io)

qE§EByAçÁgr OBR|GAT'óR|O RECONHECER FIR,V1 (1:M C tRTORtOt DlS ASSIN;II'URAS E
ANEXAR COPÁ DO CONII|TO SOC]AL E U.,TIM,IS ÁL'I'ERAÇOES E/OU RREIlL RLLÁTO
E/OU CONrRÁ'rO CONSOLIDADO

AUTENTIC,,IDAS).

,2:;-;'
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aNllxO V
MODELOS DE DECLARAÇÕf,S

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUCE,
PROCESSO N.": 17.006/2021 - SRP.
MODALIDADE: PREGÁO TT,NTNÔXTCO PARA REGISTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA. _/_/202L
HORARIO DE ABERTURAT

'9.*-^í
Y.v
'ra.)/

_h_m,

Senhom Pregoeira,

n.'

CNPJ/MF
, sediada _(endercço caflpls/o) , tendo examinado e
referido
Edital
do
Pregão,
vem
apresentar
a documentação de habilitaÇão, anexa.
atendendo âs exigências do

(none

1,

tu licitante)_,

(RELACIONAR A DOCUMENTAÇÃO ÁPRESENTÁDA)

E âindâ,

a)

DtrCLARA, sob as pcnas dâ lei, que até a presente data incxistem fatos impeditivos pârâ participar

de

licitações ou de conlratâr com qualquer órgão da AdministraÇão Pública, bem como, pâra sua habilitação no presenlc
pÍocesso licitatório, assim como, que estâ ciente da obrigatoriedade de declarar ocoÍências posleriores;

b)

DECLARA, sob as penâs da lei, que não manlém em seu quadÍo de pessoal menor de l8 (dezoito) ânos em
horário notumo de trabalho ou em serviços pe gosos ou insalubres, flão possuindo ainda. qualquer trabalho de menores
de l6 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz. a pailir de l4 (quatorze) anos;
c)Declârâ, sob as penâs dâ Lei, que na qualidade de proponcnte do procedimento licilatório, sob a modalidâde PÍegão
Elerrônico do referido ediiâI, instâurada pela Preleiiura Municipal de Aracati/CE, que nÃo fomos declarados inidôneos
para licitaÍ ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;

d) DECLÀRAMOS que, examinamos e concordamos com todas as exigências constanies das cláusulas do referido
Edital de Pregão em cumprimento pleno com todos os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente

-

Documentos de Hâbililâção,
atuâlizados na forma da leSislação vigenie, que se encontram dentro do envelope "02"
em confonnidade com o inciso VII, artigo 4" da Lei n" 10.520, de 17107/2002, paÍa paflicipação do ceÍame liciiâlório
mencionâdo no preâmbulo desta;

n"

-

. DECLARA em atendimento ao previsto no
inscrita no CNPJ
que cumpre os requisitos legais pêra a qualificâçâo c
editâl de Pregão Eletrônico n"
pequeno
poÍe
(microempresa ou empresâ de
ou cooperâtiva na forma do Àfi. 34, Lei Federal n' 11.488/2007), nos
n'
123/06,
e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4'do art. citado,
termos do art. 3" da Lei Complcmeniar
nos à1s- 42 a 49 da Lei Complemenlar n". 123/06 e Lei
fâvorecido
esiabelecido
apra
ê
usufruir
do
tÍatamento
estando

-.-,

Complementâr

n'

147l14;

Declara, sob as penas da l€i, que na qualidadc dc proponente e em âtendimcnlo ao p.evisio no ednal dc Prcgãô
Eletrônico
, i.staurâda pelo Municipio de Arâcali, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro
público
ou membro comissionado de órgão direto ou indiÍeto da Administração MunicipâI.
funcional empregado

0

n'

LocalidaÍ|e, le

de 2021.

carimbo c âssinêtura do
responsável Iegal

Av. Drogdo do Moí, 230, Cenko, Árocoli'CE Brosil CEP: ó280G000
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ARACÀTIÀNEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DD PREçOS N"
PROCESSO N.'r 17.006/2021 - SRP.

-.
MODÀLIDÁDDI PREGÃO ELtrTRôNICO PÀRÀ REGISTRO DE PREÇOS.
DATA ljf ABERTURA: 20/09/2021/2021.
HORTIRIO DE ABERTURAI O9h30ln.
VALID4DE: I2 MfSfS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÀO.
Aos

gr

t, ro ""\,fl
\., F,GÊ;-.4/
§n-,.

\-r9i

20-

_

diâs do mês de
do ano de
a Prefeitura do Municipio de Aracati/CE,
com sede no endereço: Rua Santos Dumont, n' 1146 - Fâriâs Brito, CEP 62.800-000, Árâcâti' Estâdo do
Ceârá -, inscritâ no CNPJ/MF n." 07.68,1.756/0001-46, através da Secrctaria da Segurança Cidadã e
Ordem Pública, representada, nesse caso, por (Sêcretário(â) / Ordenador(a) de Dcspcsâs), tendo como
Autoridade Superior o(a) Sr.(a) (nome do Secretário(a) ou Ordenâr(â) de Despesas), inscrito(â) ro CPF
sob o n.'000.000.000-00, no uso de suas alribuições, em face da clâssificação das propostas de pregos no
Pregão Eletrônico em epigrâfe, tendo conro fundamento a ata dejulgâmento e classificação das propostâs de
preços, RESOLVf, regislrâr os preços para o(s) scrviço(s) do objeto indicâdo adiante, sujeitândo-se as partes
às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterâções, da Lei n' 10.520/02, pârâ que opere scus efeitosjuridicos
e legais.

CLÁUSULA 1, - DO FUNDÀMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidâde PREGÀO ELETRÔNICO N' 1'7.006/2021 - SRP, sujeitândo-se as
pârtes às romras constantes do Decreto Municipal n" 012, de 07 de fevereiro de 2017, da Lei 10.520, de
17107/2002 e da Lei n' 8.666193 de 21.06.93 e suas alterações.

CLÁUSULA 2, - DO OBJETO
Constitui o objeto dâ presente Ata o Registro de Preço para autura e eventual aquisição de materiâis de
sinalização visuâl e afins para manutengão e inslalação para atender as llecessidadc do DEMUTRAN,junto a

2.1

-

Secretaria de Segurança Cidadã e Ordcm Pública.

CLÁUSULÁ 3"- DO PREÇO
3.1 - O Prcço ofertado pela(s) empresa(s) signâtária(s) da presente Ata de Registro de Preços loi decorrente
da respectiva clâssificação no Pregão Eletrônico que originou osta ata, conforme sc segue:

NOME DA LTCITÀNTE:
INSCRTçÃO NO CNPJ:

ENDEREçO:
REPRISENTANTE LEGAL:
INSCRIÇÁO NO CPFI
Itêm

D€scricão do Item

Uridâde

Quantidâde

Marcâ

Valor Unitário

Valor Totâl

Total Registrâdo

3,2

No(s) itens(s) decorrente destâ Ata, scrão observados os preços, a especiÍicação dos bens, os
quantitativos, marcas, empresâs fornccedoras e represenlântc legal como tâmbém as cláusulâs e condições
constântcs no edital, e a propostâ da cmprcsa siSnatária dâ prescnÍc ata,
CLÁUSULA 4" - DÀ CONTRATÀÇÂO
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,1.1

Após a assinatura da
de Preço, em scndo realizadâ a contratação, será firmado Termo
de Contrato, confome minuta anexâ âo presente Edital, qul) deverá ser assinado pelas partes no prazo de 05
(cinco) diâs úteis, a pârtir da data de recebimento da convocação encaminhada à Iicitante vencedoÍa;
4,2 à convocâção para comparecer pcrante o órgão ou enlidade para a assinâtura do
^lternativamente
Termo de Contmto ou aceite do instrumento cquivalente, a Administração podcrá encaminhálo para
assinâtura ou âceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônioo, pâra que seja assinado ou aceito no pÍazo de 05 (cinco) dias, â contaÍ da data dc seu
recebimento.

4,2.2.0 prazo previsto no subitc,n ântcrior poderá ser prorrogado, por igual período,
solic

itação j

por

ustificada do adjudicatário e aceita pelâ Administração.

4.3 - Quâlqucr solicitação de prorrogação de prazo para ilssinatura do termo de contüto ou instrumento
equivalente, decoÍentes desta licitação, somente será analisadâ se âpresentada ântes do decurso do prazo
para tal e devidamerrte fundâmentâdâ;

4.4 - O prazo de vigôncia da contratação, quando coubcr será de 12 (doze) meses. Nota Explicalival A
vigência do conhâto poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesâs relercntes à contrataçâo
sejam intcgralmente empenhadas até 3l de dezcmbro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme
Orieniâção Nonnativa AGU n' 39, de 13ll2l20ll:,
4.5 - Se a Adjudicatária injustificadamente recusâr-se a assirar o Contmto, podcrá ser coDvocada outrâ
licilante, desdc que respeitada ordem de classificação, para, depois de leita a negociaçâo, vcrificada a
âceitâbilidâde dâ proposta e comprovados os Íeqüisitos de habilitagão, celebrar a contratâção, serl preiuízo
das sanções previstas neste Edital e das demais cominâções legais;
4,6 - A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Agente Público especialmente designâdo
para esle ilm pela Unidade CerenciâdoÍa dâ Licitação, de acordo com o estabelecido no art 67, da Lei
Federal n" 8.666/1993, a ser irrformado quando da lavratuú do instrumento contrâtual.

CLÁUSULA 5, - Do RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ÂCEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 O recebimento do objeto será leito apenas de forma parcial, à medida qüe for sendo solicitâdo, devendo
ser entlegue no prazo e local designâdo pcla CONTRATANTE, conforme o estabelecido na Ordem de
Fornccimento,

5.2 - A CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos Do ato da entregâ, reservando_se a
CONTRATANTE o dircito de não proceder ao recebimento, caso râo encontre os Desmos cm coDdiçôes
sâtislâtórias.

5.3

- A CONTRATADA deverá cumprir obrigalotiamente os prazos das entregas solicitadâs pela

CONTRATANTE, salvo em caso dc alterações, que deverão ser corlunicadas em um prazo inferior às 48
horas.

5,4 - No ato das entrcgas, caso os produtos scjam recusados, os mesmos serão devolvidos, devendo haver
reposição do acordo com as exigências editalicias.
5.5 - Nâ âusência dc um ou mâis itens solicitâdos, o fornecedor dcverá consullar a CONTRATANfE quanto
à substituiçào por um produto similar, com dois dias de antecedência A solicitação deverá ser acompanhada
dâ justificativa em âté do;s diâs ântes dâ entrega e encaminhada à CONTRATADA, que dcliberará sobre â
aceitação ou não do pedido forrnulado.
5.6 - O recebimcnto do objeto, pela CONTR^,TANTE, dâr_se_á por meio dos seguintes proccdimentos,
observando o disposto no art. ?4 da Lei Federal n". 8.6ó6193:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com

as

especificações contidas no Tcrmo de Referência, e, encontrâda alguma irregularidade, será fixado
prazo para correção pcla CONTRA] ADA;
b) Definitivâmente, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas no Termo dc
Rcferéncia e con'equenle aceilaçào.

CLÁUSULA 6, _ DO PAGÀMENTO
6.1 - O pagâmento será efetuado proporcionalnlente ao que for solicitado pcla Contrâtanle, em até
dias contados a parlir da data da apresentação da Nota Fiscal/Falura pcla

Contratâda;

Av. DrogÕo do Moí,230, Ceniro, ÁÍocaii CE_ BrotilCEP: ó2800 000
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da Nota fiscal/Fatum ou circunstância que impeça a Iiquidação da
6.2 - llavendo erro
despesâ, o pagamento ficará pendente âté que a Contratada providencie as medidas saneadorâs. Nesta
hipótese, o prazo para paganlento iniciar-se_á após â comprovação da regulatizâção da situâçâo, não
acarretândo qualquer ônus para a Contratante;

C;ntrâtâda regularmente optante pelo Simplcs Nacional, instituído pelo AÍ 12' da Lei
Complenentâr n' 123106, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuigões abrangidos pelo

6.3

"A

referido regime;
6.4 - O pagamento scrá eletuado por meio de kansferência bancáriâ em conta corrcnte, na agôncia e
estâbelccimento bancário indicado pelâ Colrtrâtada;
6.5 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesâ que vcnha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenlü sido acordada no contrâto;

6.6 - A Liberaçao do pagamento fica condiciorada à apresentação de documentos em originais, xerocópia
acompanha<las dos originais ou de xerocópia autenticada, da regu)aridade parâ com âs Fâzendâs Federal
(CNI, Tributos Fedcrais), Estadual (CND Tributos Estâduâis), Municipal (CND Tributos Münicipais) e
TÍabalhista (CND Trabâlhista);
6.7 - Nenhum pagamerlto seú cfetuado à CONTRATADA, cnquanto pendente de liquidagão por qualquer
obrigação financcira, sem que isso gere direito à âlteraçâo dos pregos, ou de conpensação financcira por
âtrâso de pagamento.

CLÁUSULA 7- _ DA DESPESÀ
7.1 - As despesas deconentes das contrâtações oriundas da prescnte Ata, cofferão à conta de dotações
orçanlentáÍia; consignadas nos respectivos orçamentos municipâis vigentes, em favor das SecÍetáriâs
Mirnicipais interessidas, à época da expedição das corllpct€ntes ordcns de compra/autorizações de
f'ornecimento.

cLÁTsULA 8,

-

DO REAruSTA\4ENTO DO PREçO F, DO R-EEQUILiBRIO ECONó\4ICO-

FINANCEIRO
8,I - Os preços registrados não sofrerão rcajuste durânto a vigência da Atâ de RegistÍo de Preços - ARP,
salvo na condição do teor do item 7.2 desta, utilizando a variaçâo do indices oficiais à época do rcajuste

g.2 - Na hipótáse de sobrcvirem fatos imprevisiveis, ou previsíveis, porém de consequências incalclrláveis,
retardadores ou impeditivos da execução ào ajtlstado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando áleâ cconômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediânte procedimento
admilistrativo onJe reste demonstrada tâl situâção e termo de âlteração, ser rcstabelecida â relação que as
partes pâcluaram illicialmente entre os encargos dâ contratâda e a retribuição-da Administração para ajusta
.emuneração do scrviço, objetivando a mânutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do Art. 65,
Inciso Il. Alinea "d", da Lei 8.666/93, podendo ser registrado por simples apostila (§8')'

9',

DAS OBRICAÇÔES DA ADMTNISTRÂÇÀO
9.1 - Fiscalizar a realização do serviço coltratado;

CLÁI SULA

Zelâr pelâ Íiel execução do objeto e plenô atendimento às espeoillcações explícitas ou implícitas;
9,3 - Assistir a CONTRA'IADA nâ escolha dos métodos executivos mâis adequados;
g.2

'

9.4-ExigirdaCONTRATADAâmodificaçãodctécnicâsinadequadâs,paramelhorqualidadellaexccução
do objeto licitado;
9.5 - Verificar a âdequabilidade dos recursos ernpregados pela CONTRATADA, exigindo a mc)horia dos
serviços dentro dos prazos previstos;
9.6 - Estâbelecer diretrizes, dar e recebcr informaçõcs sobre a exccução do Contrato;
9.? Deter,ninar a parâlisação dâ execução do Contralo quando, objetivamcnte, consratada uma

-

irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firnleza e prontidão;
9-8 - Conhecer detalhadamente o Contrato e âs cláusulâs Dele estabelecidas;
9.9 - Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo quc ultrapâssar às suas possibilidadcs de correção,

CLÁUSULA IO" _ DAS OBRIGAÇÔtrS DA BENEFICIÁRIA DA ARP
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- Recrutar elementos habilitados e com experiêrcia parâ tal fim;
10.2 - Executar o serviço através de pessoâs idôneas, assumindo total responsabilidâde por quâisquer danos
ou fâka que venha a cometer no desempenho de suas funções, podendo â CONTRATANTE solicitar a
substituição dâqueles cuja conduta seja julgada inconveniente:
10.3 - Facilitar a ação da fiscalização na inspeção do serviço, prestando, prontamente, os esclarccimentos que

fore» solicitados pela CONTRÀTÀNTE;
10.4 - A CONTRATADÀ é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suâs expensâs, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que sc verjficârem vicios, defeitos ou incorreçôes resultantes da sua
execução.
10.5 - Pagar todos os tributos que, direta ou indiretâmente, incidam sobre â prcstação do seÍviço contratado,

inclusive quânto

à

mão-de-obra, sâláriôs, âlimentâção, estadia, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, âssim como lucros, despesas administrativas, riscos, trânsportes, seguros e demais ônus
fiscais;
10.6 - Mântcr durantc todâ a cxecução do projeto, em compatibilidâde com as obrigaçôes por clc assumidas,
todâs âs condições de hâbilitâção e qualificâção exigidas na licitação.
10,? - A CONTRATADA obriga-se a aceitaÍ, nas mesmas condições da proposta, os aurÉscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, Ílos termos do aú. 65, §1, dâ Lei no
8.666/93.

CLÁUSULA 11, - DA VIGENCIA DA ATÀ DD REGISTRO DE PREÇOS
11.1 - A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um periodo de 12 (doze) meses, contados a paúir

da suâ publicâção, podendo ser prorrogadâ por igual período, consoante legislação em vigor.
1L2 -Nos termos do artigo 15, §4" da Lei 8.666/93 e suâs alterações, durante o prâzo de validade desta ata
de registro de preços, a administraçâo râo será obrigada a contratar, exclusivamente por seu intermédio, o
objcto rcfcrido na cláusula segunda, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que pennitidos por lei,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualqucr espécie às empresas signâtárias.

CLÁUSULA I2" - DÀS ÂLTERAÇÔES NÂ ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 - A Ata do Registro de Preços podeÍá sofrer alterações, obcdecidas às disposições contidas no artigo 65
da Lei f-ederâl n'8.666/93.
12,1,:l - O(s) preço(s) regislrâdo(s) podcrá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual reduçâo
daqueles praticados no mercado, ou de iato que eleve o custo do scrviço registrado, cabendo a
Administração, promover as necessáriâs regociaçõesjunto à Beneficiáriâ da ARP.
12.2 - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrâdo tomar-se superior ao preço
nraricado no meíccdo. a Adrnillislraçào de\era:

12.2,I - Convocar a empresa adjudicatáriâ, pâra negociar a adequâda redução do preço;
12,2.2 - Liberar â empresa adjudicatária do compromisso assumido, caso se fruslre essa negociação;
12.2.3 - Convocar as remanescentes visando igual oportunidade de negociaçâo.
12.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior âo registrado e o prestador de scrviço, mediante
requerimento fundâmentado, demonstrar a impossibilidade de cumprir o compromisso, a Administrâção
poderá:

12.3.1 - Liberar o prestador de serviço do compromisso assuDlido, sem iniciar procedimeDto pârâ
apurar falta que implique em aplicação de penalidade, se confirmado a verâcidâde dos motivos
apresentados e se a comunicação ocoffcr antes do pedido para executar os serviços;
12.3.2 - Convocar os demais presiadores de serviço visândo igual oportunidadc dc neSociação.
12.4 - Frustradas as negociaçôcs, a Administração providenciârá a revogagão da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidâs câbiveis pârâ a obtenção de contratâção mâis vantajosa.

CLÁUSULÀ 13' - DO CÁNCELÀMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
13.1 - A presente atâ dc rcgistro de pregos poderá ser cancelada de pleno direito:
13.1.1 - Pelâ âdrninistrâção quândo:

a)

a delentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Re8istro de Preços;
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(ü

n'
total ou parcial na execução do serviço, a critério da

c) os pregos

)

iegistrados se apresentarem superiores aos pmticâdos no mercado; e a beneficiária da
ARP não aceitar reduzi-lo:
Por razões dc intercsse público devidamente demonstrado ejustificado pela administraçào;

13,1.2

-

Pelas signatárias, quando, mediante solicitaçâo por escrito, comprovarem

estar

impossibilitadas de cumprir as exigências desta Àta de Registro de Preços, oú, a juizo da Administração,
quando cornprovada a ooorrência dâs hipóteses previstâs nos arts. 77 c 78 e na forma dos arts 79 e 80 dâ Lei
Federal 8.666/91.
13.1.3 - À solicitação das signatárias para cancelamento dos preços regislrados deverá ser formulada
com a antecedêrcia de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidâdes, câso não
aceita as razões do pedido.
13,1.4 - A comunicação do cancelâmento do preço registrado, será feitâ por correspondência com
aviso de receb imento, j untando-se o comprovânte âos autos que derâm origem ao Registro de Preços.

- No

caso de ser inâcessível ou ignorâdo o endercço da Beneficiáriâ dâ ARP, a
comunicação será fcita mediante publicação no órgão de divulgaçâo oficiâl do Município, considerando-se
cancelâdo o registro na dâta da publicação oÍicial.
13.1.4.1

( LAt SULA

14"

-

DAS PENALIDADIS E

SÀ\çÕES

14.1 - A licitante e â beneficiári^ da ARP que incoffâm em infrações admiIistrativas süjeitam-se às seguintes
sançõesl
I - advertência;
II ' multa, na forma prevista neste instrumento convocâtório;

III -

suspensão temporáriâ

de pârlicipação em licitação e impedimento dc contratar com

a

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
lV - declarâção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adninistração Pública, por prazo não
superior a 5 (cinco) anos.
14.2 - As sânçôes previstas nos il'lcisos I, III e IV, poderão ser aplicados cumulativamente com o inciso II
(multa).
14.3 - Advertê»cia é a sânção aplicada por condura que prejudique o alldamento do procedimento de
licitagão e de contrâtação.
14.,1 - Fica estipulada a MULTA MORATóRIA de 0,3% (três décimos peÍcentuâis) por dia de atrâso sobre o
valor do bem atrasado quando a beneficiária da ARP, scm justa causa, deixar de cümprir, dentro do prazo
estabelecido, a obrigação assumidâ- A partir do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada em dobro,
sobre todo o periodo moratório, c, decorridos 30 (tri a) dias corridos de atrâso, a Administração poderá
decidir pela continuidade da rnulta ou pelo cancelâmento do pedido olr docomento correspondente em razào
da inexecução total do rcspectivo objeto, aplicando, na hipótcse de inexecução toral, apcnas a multa prevista
no iten1 14.5.

-

Ficâ estipulada a MULT^ COMPENSATóRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
registrâdo, râ hipótese de inexecução pârcial oü total, cârâcterizada esta quando a exccução do objeto for
inferior a 50% (cinquenta por ccnto) do total, quando houver reitcrado descumprimenlo das obrigações
assumidas, ou quando o âtraso na execução ultrapassar o prazo limite dc 30 (trinta) dias corridos, a que se
14.5

refere o itcm 16.4, hipótese em que poderá ser cancelado o pedido ou documento correspondente.
14.5.1 - Multa de igual percentual scrá aplicâda à licitante beneficiária da ARP que descumprir o
previsto nos itens 1 1.5 e 1 L7, a ser aplicadâ sobrc o valor estimado da Ata de Rcgistro de Preços
1,1.6 - O valor correspondente a qüalquer multa aplicada à beneficiária da ARP, rcspeitados os Pr;ncípios do
Conúaditório e dâ Ampla Dcfcsa, deverá ser depositado em âté 10 (dez) dias coúidos, após o recebimento da

notificação, em lavor da Administração, llcando

a beneficiária da ARP

obrigada

â

comprovar o

recolhimento, rncdiânte a apresentação da cópia do recibo do dcpósito efetuâdo.
14.7 - Decorrido o prazo de l0 (dez) dias corridos, para recolhimento da multa, o dóbito será acrescido de
l% (um por cento) de morâ por mês/fragão, inclusive referente âo mês da quitâção/consolidâção do débitô,
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com atÍaso em até 60 (sessenta) dias corÍidos, após a data da notificação, e, após este
prazo, o débito poderá ser cobradojudicialmente.

14,8 - A multa âplicada será descontâdâ dâ beneficiária da ARP, no caso desta ser credora de valor
suficiente.
14.9 - Se a multa aplicada lor superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a bencficiária da
ARP responderá pelâ sua diferençâ, podendo ser esta cobradajudicialmente.
14.10 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento »ão eximirá a beneÍiciária da ARP de ser
acionadâ judicialmente pela responsâbilidade civil derivada de perdas e danos junto a Administrâção,
decoreDte dâs iDfiações conlctidas.
14.11 - Os vâlores relativos à aplicação dâs Ínultas serão retidos do pagâmento da beneficiária da ARP,
durante o processo administrâtivo, no quâl se discute a sua rcgular aplicagão, após o qual será devolvida à
ou estornada do empenho respectivo.
beneficiária da
^RP da multa a que se refere o item 14.5 não impede a r€scisão unilaterâl da ARP com a
14.12 - A aplicagão
bcneÍiciária nem que se apliquern as demais sanções previstas neste Ddital c na legislação pertirente.

-A

suspcnsão tcmporária de pêrticipação em licitâção e impedimcnto de contratar com a
Administração serão aplicadâs â licitante que:
14.13.1 - recusar-se iDjustificadamente, âpós ser considerada adjudicatária, a âssinar a Ata de
Rcgistro de Preços, dentro do prazo estabelecido pela Adnlinistrâção;
l4.lJ.2 - náo minri\er suâ propo\râi
14.13,3 - incorrcr em inexecução das obrigações assumidas.
14,14 - A âplicação dâ sânção prevista no item 14.13 deve observar o prazo de duração de no máximo 2
(dois) anos e impede a participação da sancionada em procedimcntos promovidos por este Município.
14.15 - A declarâçào dc inidoneidade será aplicada a quem:
14,15.1 - fizer declaração falsa nâ lase de habilitação;

14,13

1,Í.15.2 - âpresentâr docümento firlso;

14.15.3

-

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer oulro expedicnte, o

procedimento;

14.15,4 - afastar ou procurar afastâr pârticipante por meio de violência, gravc ameaga, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
14.15.5 - agir de má-fé nâs obrigações assumidas, comprovâda em procedimento especifico;
14.15.6 - tenha sofrido condenagão judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quâisquer tributos;
14.15.7 - dcmonstrar não possuir idoneidâde para contratar com a Administração, em virtuds de atos
ilícitos praticados, ern infraçôes à ordem econômica, definidos na Lgin" 8.884/94;
14.15.8 - lenlla sofrido condenação definitiva por aío de improbidade administrâtiva, na forma da lei.
14.16 - A declaração de inidoneidade será aplicada pclo prazo máxinro de 5 (cinco) anos e produz;rá seus
efeitos perante a este Municipio.

t4.17 - A autoridadc máxima do órgão ou entidâde é a autoridade competenle para impor a susferl\ào
tcmporária de paÍicipação em licitação c impcdimento de conlratâr com a AdministrÂçào
14.18 As pena)idades de declârâção de in;doneidâde parâ licilâr ou contratâr com a Administração Púb1ica
e â suspensão tcmporária de participação em licitâção e impedimento de contratar com a Administração tôm
os seus efeitos estendidosl
14,18.1 - às pessoas fisicas que constituíram a pessoâ jurídica, as quais permanecem impedidas de
Administração Pública enquanto perdurârem âs causas de penalidadc,
licitar com
independentementc de nova pessoa jurídica que vicrcm a constituir ou de outra em que figurarem
como sócios;
14.18,2 - às pessoas jurídicas que Íenhâm sócios comuns com as pessoas físicas Íeferidas no item
ânterior,

a

CLÁUSULÀ T5'- DISPOSICÔES FINÀIS
15.1 - hrtegra esrâ Atâ, o cdital do Pregão Elekônico para Registro de Preços e seus anexos, bem
proposlâ dâs empresas com preços registrâdos na cláusula segunda.

Av. DÍogÕo do Mor.230, Cenko, ArocolicE- BÍosi! CEP| ó280G000
rr55 88r )á2' -' 050,55 881 3421- e4\ vv\À-r:=-9]Il:i.SAj=U

a

0

PREFEITUIiÀ DO

ARACATI=-=,*-

CLÁUSULA 16" _ DO FORO
16.1 - As partes elegem o Foro da Cornarca dc Aracati/CE, para diriDir quaisquer dúvidas oriundas da
utilização da presente âtâ. E, assim sendo, por estarem justos e aoordados assinam a presente alâ em 02
(rluas) vias do mesno tcor e forma, na prcscnça de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e
Icgais efeitos.

Aracati/CE,

de

de

20-

Nome do(à) Secrelário/Ordenador(â)
Sccretária Municipal da Segurânça Cidadã e Ordcm Pública

Empresas Beneficiárias da ARP:
1.

Av. DrogÕo do Mor,230, CeniÍo, ArocoiicE- Brosil CEP: ó28m"000
{+55 88)3421'1050 I 155 88} 3421- 19'{5 1 w\Áav-Ô.oco li.ce.oov bÍ

,,2*""'''àX
'^\
/-r
':q rrs
á'

,t

:|.ÍlL

ro

-*

PRBFEITURÀ DO

ARACATI::/ól Nic/e\
ANEXO

VII

MINI]TÀ DO CONTRÀTO
CONTRATO

§n ,-ro-r-1\
!J

IIP

.l

Y./,n )st. L ..-/

NO:

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELTBRAM
O MUNICIPIO DD ARÀCÂTI/CE. ATRAVES DA
SECRETARIA DA
COMI (NOME/
RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADÀ), PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Prcfciiura do Municipio dc ArâcÂti/CE, com scde no endereço: Rua Santos Dumont, " 1146 - Fâriâs
Brito, CEP: 62.800-000, Áracati, Estado do Ceará, inscritâ no CNPJ/Mr n.o 07.68,1.756/0001-46, através
da Secretaria da
rsprcscntada, nesse caso, por (Secrctário(â) / Ordenâdor(â) de
Dcspcsàs), tendo como Autoridade Superior o(â) Sr.(a) (nome do Secretário(a) ou Ordenàr(à) dc
Despesas), portador(a) do CPF n." 000.000.000-00, doravante denominada de CONTRATÀNTE conr
(nome/razão social da contratada), situada no endereço: (DESCREVER ENDEREÇO COMPLETO),
r€presentâdâ, nesse caso por
iDscrita no CNPJ/MI' n." 00.000.000/0000-00. e-maill
(Represeltante, Proprietário ou Sócio Àdministrâdor), tendo como tal o(a) Sr.(a) (nome do âssinânte
pclà con(râÍâdâ), portador(a) do CPF n." 000,000.000-00, doravante denominâda dc CONTRAT.ADA,
resolvem fir'mar o presenle Contralo, decorlente de processo licitatório, Registro de Preço na modalidadc
Pregão Eletrônico, e em conforrnidade corn as disposiçôes contidas na Dccreto Municipâl no 012, de 07 de
IevereiÍo de 2017, na Lei Federâl N" 8.666/93 e na Lei Federal n' 10.520, de 11101/2002 e mediante as

clausuh. e condições a seguir cnabclccida5:
CLÁT 5[ LA PRIMEIRA - DA FUNDÀME\TAÇÃO LEGAL
LI - O presente Conlrato tem como fundâmenio:
1.1.1 - As determinaçõss da Lei n." 8.666/93;
1.1.2 - O Pregão Elctrônico n.'17.006/2021 - SRP;
1.1.3 - A proposta de pregos da CONTRATADA constânte na Àta de Regish'o de Preço do Prcgão
Eleirônicol
1.1.4 - Os PÍcccitos do Direito Público;
LL5 - ,^s Disposições do Direito Privado;
1.1.6 - SLrpletivanlente, nos princípios da teoria geral dos contratos.

CLÁUSULA SEGUNDÁ DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem como objetor aquisição de nâteriâis de sinalização visual e afills pâra
manutenção e instâlaçâo para âtcndcr âs nccessidade do DEMUTRAN, junto a Secretariâ de Segurarça
Cidâdã e Ordem PÍrblicâ.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DO RtrGIMtr DE FORNECIMENTO
3.1 - O recebimenlo do obieto será feito apenas de fonna pârciâl, à medida que for sendo solicitado, devendo
ser entregue no prazo de l0(dez) dias e local designâdo pela Administração, conforme o estabclecido na

Ordem de Fornecinento.

CLÁUSULÀ QUARTÀ _ DO PREÇO
4.1 - O valor do contrato importa o global de RS 000.000,00

(QUADRO COM OS P,

(v

or por ext€nso).

CONSOLIDADOS
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À- DO REAJUSTÀMENTO E REf,QUILIBRIO f,CONOMICO-FINANCEIRO
5.1 Os preços registrados não sofrerão reajuste durante a vigência da Ata de Registro de Preços - ARP,
sâlvo na condição do teor do item 7.2 desta, utilizando a variação dc ildices oficiais à época do reajuste.
5,2 - Nâ hipótese de sobrevirem latos imprevisíveis, ou previsíveis, poréÍn de consequências incalculáveis.
retârdâdores ou impeditivos da cxecução do ajustado, ou, ainda, em caso de lorca maior, caso foúuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedinlento
administrativo onde reste demonstrada tal situação e tenno de alterâçâo, ser restabelecida a relação que as
pâftes pactuarâm iniciâlmente enhe os erlcârgos da contratada e a retribuição da Administração para ajusta
rcmuncraçâo do scrviço, objctivando a manutençâo do cquilibrio cconômico-financeiro, rra lormâ do Ad. 65,
Inciso II, Alinea "d", da Lei 8.666/93, podendo ser registrado por simples apostila (§8o).

CLÁUSULA SEXTA _ DA FORMA DE PAGÂMENTO
6.1 - O pagamento será efetuado proporcionalmente ao que for solicitado pelâ Conlrâtante, em ató 30 (trinta)
diâs contados â partir da data da aprescntação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
6.2 - Ilavendo crÍo na aprcscntação da Nota Fiscal/Fatura ou circunstânciâ que impeça a liquidâção da

despesa,

hipótese,

o pâgamento I'icará pendente até que a Contratadâ providencie as mcdidas saneadoras. Nesta
o prazo para pagamcnto iniciar-sc-á após a comprovagão da regularizâção da situação, não

acarretando qualquer ônus pârâ a Contratante;

-

A Contratâdâ regulârnrente optânte pelo Simples Nacional, instituído pelo
12" da Lei
abrangidos pelo
Complementâr n" 123/06, não solrerá a retenção quanto aos impostos e contribuiçõcs^rt.
referido regime;
6.4 - O pagamento será eletuado por meio de kansferência bancária em coDtâ corrente, na agência e
estabelecimento bancário indicado pela CoDtratadà;
6.5 - A Contratante não se responsabilizará por quâlquer despesa que venha a ser efenrada pela Contratada,
6.3

que porventura não tenhâ sido âcordadâ no contrâto;

6.6 - A Liberaçâo do pagamcnto fica condicionada à apresentação de documentos em originais, xerocópia
acompanhadas dos originais ou de xerocópia autenticadâ, da Íeguladdade para com as FazeDdâs Federal
(CND Tributos Federais), Estadual (CND Tributos Estaduais), Municipal (CND Tributos Municipais) e
Trabalhista (CND Trabalhista);
6.7 - Nenhum pagamento scrá clctuado à CONTRÁTADA, enquanto pendente dc liquidação por qualquer
obrigâÇão financeira, scm quc isso gcrc dircito à alteração dos preços, ou de compensagão financeira por
atraso de pagâmento,

CLÁUSULA SÉTI\,IA . D{ DOTAÇÃO ORçA\4ENTÁRIA
7. I - A s despesas contratuais correrão por conta das discrirn inações abaixo
UNIDADE
ADMINISTRATIVA

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIÀ

Íe

lacionadas:

trLtrMENTO DE

ORIGEM DOS

DESPtrSAS

RECURSOS

CLÁUSULA OITAVÀ DO PRÀZO DE FORNECIMENTO E DÁ VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1 - O Fornecimento do objeto do presente corltrato será de forma pâÍciâl, à mcdida que for sendo
solicitado, devendo ser entregue no prazo e locâl dcsignado pela CONTRATANTII, conforme o estabelecido
na Ordem de Fomccimcnto,

8.2 - A vigência do contrato, quando couber será de 12 (doze) meses. Nota Explicâtiva: A vigência do
contrato poderá ultrapâssâr o exercício finânceiro, desdc que as despesas referentes à contratação sejam
intcgrâlmcnle empenhadas até 3l de dezembro, para firs dc inscrição em restos a pâgâÍ! conforme
Orientâçâo Nomativa AGU n'39, de 1311212011;

CLÁUSULA NONA _ DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATÀNTE
9.1 - São deveres da CoNTRATANTE:
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PREFETTURA DO

ARACATI
9.1.1

-

Efetuar o pagamento à CoDtratada, de aoordo com o preço e condições estipuladas em suâ

fiel cumprimento do Contrato pela CONTRATADA;
o acompanhamento e a fiscalizagão no fornecimento do objeto, sob os aspectos
quâlitativôs,
ivos e
anotândo, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à
a as ocoffênciâs de quaisquer Íàtos que, â seu critério, exijam medidas corctivas por parte da

- Exigir

-

..(

ü(

Promover

9,1.4 - Zelaí pela fiel execuçâo do contrato e pleno atendimento às especificações explícitas ou
implícitas;
9.1.5 - Permitir o acesso da Contratada nos locais de entrega do objeto, quando dâ execução do
contrato, respeitado as normas internas (segurança e discipliia) dâ conlrâtârrte.
CLÁT 5T LA DÉCIMA _ DAS oBRICAçÔEs DA CoNTRATADA
l0.l - São deveres da CONTRATADAI
l0.l.l - Fomecer o objeto de acordo com âs espccificaçõcs c quantitativos estabelecidos nesle Editâl,
na proposta de preços vencedora do ceÍamc e no termo de conrrato, obrigando-se a substituir
aquele(s) não achado(s) conforme(s) pela CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de dois dias, a
contar da data da notificação;
10.1.2 - Pâgar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidanl sobre o fomecimento do objeto,
inclusive âs contribuiçôes previdenciárias fiscais c parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros dc
acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidâriedade da CONTRATANTE por eventuais
âutuações administrativas e/ou judiciais umâ vez que a inadirnplência dâ CONTRATADA, com
referênciâ às suas obrigâçõcs, não sc transfcre à CONTRÀTANTE;
I0.1.3 - Arcar conr eventuais prejuizos câusados à CoNTRATANTE c/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidadc cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do
contrato que não terão ncnhum vinculo cmpregaticio com a administração;
10.1.4 - Facilitar a ação da PISCALIZAÇÃO no fornecimento do objeto, prestando, prontamente, os
csclarecimcntos que forem solicitâdos pela CONTRATANTE;
10.1.5 - Manter durante toda a execução do corrtrato, err compatibilidade com as obrigações poÍ ele
âssumidâs, todâs âs condiçôes de hâbilitaqão c qualificação exigidâs nâ licitação;
10.1.6 ras mesmas condições conlraiuais, os âcréscimos ou supressões que se fizerem
^ceitar
recessários,
l'los termos do artigo 65 da Lei n." 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMÀ PRIMEIRÀ _ DÀ SUBCONTRÀTAÇÁO DE TERCEIROS
11.1 - Scrão accitas subcontratações de outros bens e serviços para a execução do contmlo original âté o
limite de l0% (trinta por cenlo) do valor contratado. Contudo, em qualquer situação, a CONTRATADA é a
únicâ e

11.2

i

egral responsável pela execução global do conhato.

- Em hipótese

neshuma, haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE coln os

subcontratados.
I 1.3

- A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizâçâo de subcontratações por razões técnicâs

ou administrativas, visando unicamente à perfeita execução do colltrâto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

_ DAS

PENÀLIDADES

PARA O CÀSO

DE

INÀDIMPLI]MI]NTO
12.1 - Em caso de inexecução total ou parcial ou desobediência de alguma das cláusulas contratuais, bcm
como de ocorrênciâ de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submcter-se_á a
CONTRATAD^, sendo-lhe garantida plena defesa, ,is seguintes pcnâlidades:
12.1.1 - Advertência;
12.1.2 - Multâi

12.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;

e irnpedimeito de coÍltratar com
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2.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administrâção Pública, enquanto
perdurârem os motivos da punição, ou até que seja promovidâ a Íeabilitâção, perante a própria
autoridade quc aplicou a penalidade.
12,2 - A multa prevista nesta cláusula será de até l0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
12.3 - As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, fâcultada a delàsa prévia
do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.4 - O vâlor das multas âplicadas deverá ser recolhido como rc,lda para o Município, no prazo de 05
(cinco) diâs úteis, a contar da datâ da intimâção, podendo a CONTRATANTE, para isso, desconlá-lâs dâs
Êaturas por ocasião do pagamento,

sejulgâr convcnieDte.

12.5 - O pâgamento da multa não eximirá a CONTRATÀDÀ de corrigir as irregularidades que deram causa
à penalidâde, nem de cumprir o objeto do contrâto.

12.6 -

A CONTRATANTE deveú cientificâr a CONTRATADA, por escrito, de qualquer

anormalidade

constêtâda na execuçâo do objeto, paÍa âs providênciâs cabíveis.

12.7 - As pcnalidades somcntc dcixarão de scr aplicadas em razão de circunstâncias e\cepcionsis. e a
justiÍicativa só será accita por cscrito, fundamentada em fato real e facilmente comprovável, a critério da
CONTRATANTE, desdc quc formulâda no prâzo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que forâm
aplicadas, indicando-se ainda o número do processo administrativo a que se refere, protocolâdo junto a
CONTRATANTE,

clÁust LA DÉclMA

TERCEIRA - Do RECEBTMENTo E cRrrÉRJo DE ACEITAçÀo Do
OBJf,TO
13.1 - O recebimento do objeto será fêito apenas de forma parcial, à medida que for sendo solicitado,
devendo ser entregue no pmzo e local designado pela CONTRATANTE, conformc o estabelecido na Ordem
de Fornecimento.

13.2 - A CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscâlização dos produtos no âto dâ entrega, reservando-se a
CONTRATANTE o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições
satisfatórias.

13.3 - A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente os prazos das entregas solicitadas pela
CONTRATANTE, salvo em caso de allerações, que deverão ser comunicadas em um prazo inlerior às 48
horas,

1J.4 - No ato dâs entregâs, câso os produtos sejam recusados, os mesmos serão devolvidos, devendo l'nvcr
reposição de acordo com as exigências editalícias.

- Na ausência de um ou mais itens solicitados, o fornecedor deverá consültar a CONTRATANTE
quânto à substituição por um produto similar, com dois dias de antecedência. A solicitação deverá ser
acompanhada da justificativa em âté dois dias ântes dâ entregâ c cncaminhada à CONTRATADA, que
13.5

dclibcrará sobrc â accitação ou não do pedido formulado.

ll.6 - O recebimenlo do objeto, pela CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintcs procedimentos,
observando o disposto no art. 74 da Lei Federal n'. 8.666/93:
a) Provisorianente, pam eleito dc posterior verificação da confoflnidadc do

ob.jeto com as
cspccificâções contidâs no Terrno de Referência, e, encontradâ alguma irregularidade, será fixado
prâzo parâ correção pela CONTRATADA;

b) Definitivâmenle, mediânte a verificação do atendimento às especificaçõcs contidas no Teflno de
Relerência e consequenle aceitaçao,

CLÁUSULA DÉCI\,IÀ QUÀRTA D 4 VI \CULAÇÃO AO EDITAL
l4.l - Este Contrato fica virculâdo âos termos do Pregão Eletrônico mencionado na cláusula primeira deste
termo, crúa reâlizâção decorreo dâ aulorizaçâo dâ Autoridade Superior por ele responsávcl.
14.2 - Serão partes integrantes deste Contrato, o Pregâo Elctrônico já mencionado ânteriorlnente e todos os
seus anexos, inclusivc a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTÂ _ DAS ALTEILÀÇÕES DO CONTRATO

Âv. Drogôo do Mor,23ô. Cenko, Árocoii-CE- BrÕsi CEP: ó2800-000
{+5588) 3121-1050 I {5588} 3421-1r451 www.c,(]coli.ce.oov.br

@

PAEFEITURA DO

(D ARACATI
i";;;',íi

a ambas as paúes, de oomum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei
666/93 e em outras disposições legais pe|tinentes, realizar, via termo adjtivo, as alterações contrâtuais que
julgarem convenientcs,

CLÁUSULÀ DÉCIMA sExTA _ DA PUBLICAÇÁo
16.1 - A publicação resumida do presente conirato será providenciada pelâ Autoridade Superior do mesmo,
mediante publicação na Imprensa Oficial do Município consoante o estabelecido pelo Inciso XIII do Art. 6"
da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ DÀ GÀRÀNTIA CONTRATUAL
l7.l - A üitério da Administrâção e conforme o câso poderá ser exigido prestação dc garantia para esta
contratagão visando à segurança da execugão do contrato e eventuais alterações.

CLÁUSULA DÉ( IMA oITAVA _ DA FIsCALIZAçÃO
l8.l - À execüção contratual será acompanhada e flscalizada
(a)
, inscrito(a) sob o CPF r"
acordo com o estabelecido Do ar1. 67. da Lei FedeÍâl n" 8.666/1993.

por Agente Público

Sr.

designado para este fim, de

( LÁI SULA DÉCIM { \oNA _ DÀ RESCISÂo DO CONTRÂTO
l9.l - Constitüem motivos ircondicionais parâ rescisão do presentc contrato,

as situações previstas nos

aÍigos 7? e 78, na forma do altigo 79, inclusive com as consequências do ârtigo 80 da Lei 8.666/93

e

posteriores alterações,

CLÁUSULÀ vIGÉsIMÂ Do cÂSo DE FoRÇÀ MAIoR, FoRTUITO oU oMISSO
20.I - Tal corno prescrito em Lei, a CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por
fatos comprovadamente decoÍrentes de casos de forçâ maior ou fortuitos, ocoffências eventuais cuja solução
se buscará mediante acordo interpârtes.

CLÁUSULÂ vIGÉsIMÀ PRIMEIRA. - DÀs DIsPosIÇÔES FINAIS
2l-l - A CONTRATANTE analisârá, j u lgará c dccidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que
se fundamentem em motivos de lorça mâior e caso foÍuito.
21.2 - Nos casos omissos ou divergenles sobre cspccificações constantes do Pregão Eletrônico quc gercu este
Lonlrdlo. prevdlecerà a irterpretaçào do Pretsoeiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1 - As questôes deoorrentes da execução deste contrato, que não possam ser dirimidâs
administrativamente, serão processadas ejulgadas pelo Foro da Comarca de Aracati/CE.
22.2 - E, para firmezâ e validâde do que foi pactuâdo, lavrou-sc o presente ContÍato em 02 (duas) vias dc
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representântes
dâs ptu1es,

CONTRATANTE, CONTRATADA c testemunhas.

Aracati/CE,

de

de 20

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMIJNHA

TESTEMUNHA
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