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ÀNEXO II
MINUTADO CONTRÀTO

Sr-

CONTRÀTO Dtr trNTPREI'I'ADA N.O
ONTRII SI Clr.Í,l,lRRAl\I O l\ÍtINICIPIO
I]MPItTJSA

-,";:TiH_-z

O I{UNICÍPIO DE ÀILACATI, pesso3 jLui(lica de dircito púDlico intcnro, do!nvaxtc dcnominado CONIILATÀN] ij,
;oscr;to rro C.N.P.J. scb o n" 07.684.75ól0C01-46, corl scdc à Rua SanÍos Dtn.ont n' 1.146 - jlairro C.nho, na cidadc
de Aia.x1i, Estâdo do Ceorá, âhavés da Sêcretrrria de Iufraest.unrra c Desenvoivimento Uitano, nese lio represent:r.la
pclo Sr. IIDGARD ALVES DAMA:jCtriO NETO, brasileiro, solleiro, enipÍesáric, Ordenador de Despesas (ltr
Secrclaria de Inlraeslrulua e Descnvolvimcnro Ilrbnlô, Gesror do Coltrnlo. i.scriro no CadaÍro de P.ssôas Fisicas sob
o n' 517.932.663 34 e RC n'910023ó7627 SSP-CE. e l
prcsa

no CNP.J. sob o n'

c

o
conl sede à Rua
endeÍeço eletrônico parâ conespondênciasr e-mail:

CREA-CE ou CAU sob

n'

,

Bairro -

Dr Cid.dc dc
denominada COIITR T^D^, ncstc alo reprcsentada pelo seu sóc;o
brasileiro, casado, (profissâo), inscrito no Cadastro de I,essoas Fisicâs sob
celebrar o presenle conlÍato com Âs cláusulas c condiçôes a scguirl

Esrado do Ceará. doravânte

CLÁUSULÀ PRI}TEIIL.\ - Do IIUNDANITI]§.To
0l.01. o presenle contrato fundnneúx-se nas disposiçôes dr Lei fedcral n' 8.666193, de 2l dc juitlo dc lr9l, dcNis
allerações e alualizada pelâ Lci n" 9.648/98, de 27 de moio de 1998, nos tenros da t omada dc Preços n" lbi l0l2'
SEINFRA/CELOS. e resultado da licitnção, dcvidâmcrlle hônrologâdâ pelo OrdcDâdôr de Dcspcsas da Secietxrir d.
lnlraeÍnüura e Dcsenvolvirncnlo Urbano, corn basc na proposta da CONTR^TÀD^, todos paúes iúegrant(x dcsle
c^n i,ro ir letex, .nr, derr..rr*r5i"

CLÁUsUL-,\ SEGUNDA - Do o]]JE'I,o
2.1. O objeto desre.onrraro ó â cxccuçào das obras e se^iços de IAVIMENTAÇÀO EÀ{ PISO Ih-TERTI(^V^DO

RUÀ ALTINA ANDRÉ. LOCAI,IDADE

cL(t
03.0

Dl

sr l.A TfRCLtRA - Do Rr.GIl\lL DL

L O ob ieto dcsle contrato

L\[cr

( À(, F \L I t.R \(

ó[s.

será executado cnl rcgnnc dc cmpreitadfl po r pr cço

CI,AUSL]LA QUARIA - DAS
T, DA
A I \DA

}lA

S^NTA TIREZA, cônformc prôjcros ccspccificaçõcs.

unilário.

OBRIGÀÇOtrS

I

N

l/
\

\1

Visândo'O\T]?
a execuçaio dcs sen,iços objeto desle conlrato, a CONIRATADA se obriga al
ê) A|rerenlar lt CONTIdÀT^NTL xtó o pagame io da prinreira nediçào a A]{T ou RliT Cos seryiços dcvidarreutc
regislrâdÀ no Conscl\o Regional de Ergenlnria c Agre\orxir CRIÀ CD. ou Co,rsclho de Arquitetun e Urüanisrno -

CAUi
coDr todus as despesas dc 1bü6nn. o (1c n)àtc,iais c nrào dc obra, nrá(tuirar e cquipnNcntos, crcargos
^r...toxas, ;mposlos e seguros, ilcldcntes e neces.ários tarâ a execuçio total das obÍrs e scn i,,os,
so.iais,
c) Execütar rs obras e serviços p.lo prcço glol)al eslipulado neste co,r1ralo e enlregá-los lotâhnenlc concluidos, do
âcoidô cotn os pR)ielos, orders de sclviços e cspecificações técnicas. fomecldas pela CONTR T^NTE, e]n pcÍfejto c
total imcionamento. e obscfr'âdrs as nonnas lécnicas de segurançât
d) lvlaller preposlo no locrl das obras c scF/iços, quc dele.á ser urn engerhelro civil ou arlLlileír, em lcmpo jnlcgml.
para icpresenlá1. Da execução do conltnro;
e) Manter um diário de otra, âlirlizado diariamente, ondc constem todas as anolêçôes peíinentes ao aüdâmento dos

b)

0 Rcrltrar. cofrigir, Íemo.,,cr, .cconstmir ou .ubíitnir, às s\ras expensos, no tol:r1 .Lr em prtlc, o objelo Jo Conrrâlô cnl
que se veriGcarem vícios, dciaitos ou incoÍeçõcs rcsnltant.s d. nlá Dtccução oLr dc lrateiÂis enrpresadolr

s) CbeJe.er lodas.rs ]cis, códisos c r.snlamcntos fcderais, cstaduai;
sc,.r'iços em eaccuçâo c lodas as nonnrs de s.lurarçn aplicávcjs;
1I)

oLr Dtruii.rpais.

r.lâcir,..dos com as obr.s

Resironsabilizir s. pelas obrigações Drcv!dcn.iári.s, lrabalh!stirs, llscais e corn(,iciâjs jnciderles sobÍe o conriatoj
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i) Aceilâr, nâs mesmas condições contBtuah, os âfféscinos ou diminuiçôes efetuêd;s aié o limite de 25";
Dor cento) do valor iniciâl do conlÍatoi

j) Manler, durante loda a execuçio do contrato,

em coDpatibiiidade com as obÍigaçôes assumidas. iodâs rs condiçôes de

habilitação e qualificaçào exigidas nô licitrçõo.

II . DA CONTRATANTI]
Para garantir o fiel cumprimenio do objeto dcslc ContraÍo, a CONTRATANTE se cornpronete a:

a) Efeluar o pagamento na lorma convencionada Da Ctáusulí Sélima derte instrumento, desde que preenchidas

as

lo

nalidades e exisências da referirla CLiusula;
b) [iscalizar e acompan]nr as obns c serviços objeto deste Contralo, através de seÍvidor designado espccialmente para
este fim;

c) At.star a mediçào das obras e seÍviços cfelivâmcnl. executados, pa.a efeilo de pagemeoto.

d) Comunicar a Conlratada qualque| falha ou protlerna que ocoÍa nê exccuçào do conlralo c exjgir as devidrs
pÍovidôncias que dernandem da Conlrâteda.

CLAUSIJLA QUINTA - DA CÀUÇÂO DE GÀRÀN'I'TA
05.01 Pâra saraDl;r a exccuçào das obras e seNiços a CONTR^T^D^ prcíou Caução dc Garantia. na modrlidadc

junto a

tesouraria

da

Prefeitura,

no valor de

R$

), corespondentc r s% (cinco por ccnto) do valor ora contratado (a ser el-etivâdo antes dâ
assinâlura do coDtrato, válida poÍ periodo Dâo nrfcrior a 60 Gcssenta) dias após a \,;8énc;a do contrato). Que será
delolvida quando do ÍecebnrcD(o dcfinitivo das obras e ser\iços, deduzido do valor, as infraçôes e multas por ventura
cometidas.

CLÁL]SULÀ sExTÀ - Do vAIoR E Do REAJUSTE.
06.01. Pelê execuÇÃo das obÍas e serviços â que alude €sre CONTRATO,

(

fi.a

').

estâbelecido

o valor tolal de R$

06.02. Os pÍeços côtâdos, constanles da pÍopostâ dâ CONTR.T^DA, nào sofi.rão DcDhun rcajusle sob qualquer
prÊrÊxto, scÍco fixos e irreajustávcis aiendendo â legirlação fcdcral. pelo período de 12 (doze) mcses. Após 12 (doze)
mcscs de apresentaião dâ propostâ serão rcajuslados pela variação do i|dice Nacional da Consrrução Civil - INCC (lx
Fundição Getúlio Vârgâs, tro periodo, ficando fixos tor mais um periodo de dozc mcscs! c após, reajustaCo pelo inesmo
.rirrri, dc,.I0ç;o oo rndl.c no |.r:úJr. r,r!rn. i.Jd:r do/e re....
0ó.02.1. No cálculo dos rca.ilstcs se utilizani a segLrnlte rorn la:

R-rAToRxVonde:

R
V
I0
I

=
=
=
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=

[E]

Vâlor do reajusle procurâdo;
r/alor conlÍatual dos sen iços â serem rcajustados;
tÍdice iricial INCC Íelere-sc ao mês da aprcsentaçào da proposta;
indice final INCC Íefere-se âo mês de âniversáÍio anual da propostâ.

\

06.02.2. O Irator deve ser truncado nâ qna(a casa decimal, ou seja, desprezar totalmenle dê quirtâ casi dccjmat em

cI-Áusul-^ SúTIMA

- DAS

coNDIÇôtrs Dr! p^c^r\IENro

E DA INADINIPLÊNCIA.

07.01. Os pagamentos serão eiàluâdos mcnsalnrente, corfoÍnle mediçâo de execuçio das obras c scniços, atestada pela
Sccrelaria de Irrlracstnúur. c Desenvolvimcnlo Urbano. aré o 30 (tr;gósimo) dia do n)ês subsequenle ao mês da
execução dâs obrês e sen'iços.

07.02. Os pasamenlos serão providcnciados pela tcsouraria da Pretciturê de
seguintes do.umenlost c conla -

âpós o cncâminhanenlo dos

^r.rcili,

Íicibo:

â - üota iiscal/fanrra eniitidr cotn base Da rnedição de execuçio;
b. mcdiçào das obras c ser,,jços cxccutados! areíada pela Sccret.ria de lnfrâcírutura e Deselvolvimento Urbano;
c - compro\,âção de legulâridadc com a razenda rcdcral atraiós de Certidào Conjunta Negaiiva ou Cerridão ConJUxrâ

Positiva coln [iàitos de Negativa de Dóbilos Itclalivos a Tribulos Federâis e à Divida Ativa da Uniào, írclusive
Conlr;bnições Sociêis, enilidâ pela Iteceira [ederal do BINili
d comprovaçào de resularidade com os Túbulos llstaduais. atra\,és da Ccrtidào Negâlivo ou Certidio l,ôsirivâ con
tteilos dc Ncgativa Ce lriburos Estrduais, cnritida pela SccÍetaÍia de I.arendn Lsladual dr s.dc da c.npresat
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comprovaçào de regulaÍidadc com os Tributos N{unicitais. através dâ Certidào Negativa ou CeÍidào P
Efeilos dc Ncgativt de Tributos Municipâis, cmitida pela SecÍctaria de Iinanças do Municipio de Aracati e da

'

Í
s

cbmprovaçao de iegulaÍidade iorn o rGTS, fomecida pcla Cai\a Econômica Fe<]eral.
comrirovação de irexislênciâ de débitos insdiDrpiidos perante ê Jusliça do Trabalho, medhnte r apÍcscntâçào de
Certidão Negâtiva dc Débitos Trâbalhistas - CNDT, cnilida por órgão da Justiça do I rabalho.
07.01. IIÀveüdo atraso dc pagamento, será procedida â título dc inadnnplônciâ o pigamento de 0,5% (cnrco décnnos por
cenro) ro mês de ju,os dc moft dos valoLes â serenr pagos clou das parcelas atrasadas, se a oconôucla lbr por culpa
cxclLrsn a do Murúcipio.

CLÁUSULÁ OITAVA- DA DoTÀÇÀo ORÇAN{ENTÁRh I' I.ÔNTtr Dtr IIECURsos
08.01. Os Íecursos finânceiros pârâ rasamento das desresâs de execução dos serviços correÍão por contâ de recursos
tróprios do OrçameÍ1o do N{unicipio de Aracati, na seguinte dotação ôrçaneniáÍiâ:
1101 Sccrctaria de InfraestruluÍa e Desenvolvimcnlo Urb.no
I5.451.0001.1.034. Melhoriê nâ âiessibilidadc e mob;lidade urba.a.
4..1.90.5 1.00 - Obrôs e n§laLâçôes.

1500000000 Recursos nào vinculados

de lmpostos.

1704000000 'ljansfcrência da Ur)ião de Royally Pelrólco c C,rs.

CLÁUSUI,A NoNA - Dos PRAZos
09.01. O prazo de vigênciâ do pÍes€nlc contrato é de 08 (oilo) meses, contados a parlir dô dâta de sua assinelLrra.
09.02. O prazo de conclusão dc lodas $ obras e seniços ó
) dias coffidos, a pâíir dâ darx dc

de (

Jc ini. ro do. ,en rÇo..
"rLlem
09.03. O prazo para iuício dos serviÇos pcla Conrrarada
or.len,,le rrrh ir,l:. ubrd ie .erv\os.
rece'.unenLo dâ

é de

05 (cixco) dias, conrados a panir da dara dc Iecebirncnto dx

CL,\USUT,A DECIMA -DÀ FISCÀLIZAÇAO E CONTROLE
10.0i. As obras e serviços objelo deste Conlraro serão acomparúados pelo Ordenador de Despesâs da Secrelâria de
lnfraestruturâ e Desenvolvimeulo Urbano - Geslor do CoDlrato. a que compelc entre ourras atribuições: planejar,
cocÍdenar, autorizar pagamenlos e mânter a comunicaçâo oficial com a Conlratada, visando ao bom andâmento dâ
execução das obrâs c serviços. E, ainda, providencjâÍ junto â Sccrctâriâ dc Iniiâcslrulrira c Descnvoh,nnento Urbano, a
dcsig*tçào, através dc ato adninistntivo, do responsá\'c] pela fiscalização, que deverá ser rln1 [ngenhciro ou Arquiteto,
com âidbuições lécnicas compativeis com as obras c serviços conlralados.
10.02. Compeic â fiscalização, dentre outras
a) Exign fiel cLünprnncnlo deste Contrato e Àditivos pclâ
b) Verilicâr. confer;re atesiar as nediçôes dis obras e serviços efetivamenie execulâdos, paÍâ efeilo dc pâgnmcnro;
c) Zelar pela ficl execução das otJÍas e serviços c pleno alendimento aos Projetos Executivos e Especificaçõcs Técnicís,
Nornus léc,icas da
Brisileira de Normas Técnicas c âs Leis rederâis. Lstaduais e NÍunicjpais, peíinentcs
ao objeto contrâtuâlj ^ssociâçao
d) Côntrolar a qualidade e qrânlidâdc dos maieriais rÍilizados e dos ser.r'iços executados, reieitando âqueles julgados
não satisfaióÍios ou crn desacordo com os Prqclos o Especificações Técnicas;
e) Assislir a ConlÍâtâdâ na cscolha dos mélodos executados Dmis adcquados, e exigir a modifirnçào de lécnic.s
inadequadas, para lrclhor qualidade r)a e^ecuçào das obms c seFiçost
0 8-cver, quando necessáÍio, o Projelo e ns FspeciÍiürções Técnicâs, juntâmcnlc conr os rcspcctivos autores, adaphndo-

âlribuiçôcs:
Contratãda;

.. .h !ond.çôe. e{fe(rfi..r{.
g) Verificar as ocoíências rcSislradas no Diário de Obras pcla Conrratada, c rcgisrrar as iregularidades e contrnCas a
execuçio das obras e serviços, as providêtrcias qne determiDou para sanar vícios, defeitos ou inegulâridades conctidas
pela Contralada;

h) Delenninâr â paralisação da execução dâs obras c scwiços quando, obtetivamenle, constarada unla irÍeguhÍnhde que
prccr.e .eí sJnadd. conr firme/.r c pro ri\ldo:
i) Emiii. Alestâdos, Ccrtidões ou Relatórios dc avalicçiio da execução das obras e serviços;
i) Cor rece. detâlhadâmente os Projetos, Espcoificações Iécnicas e o Conlrato em todas as cláusuias eslabelecidâsr
k) Levff âo conhccimento do Gestor do Conlralo aquilo que ultrapassar as suas possibilidâdes de corÍeção, e sugerir r
aplicaçào dc penalidades ou sânçôcs a Contratada em lace de nradi pletncmo dâs ob gãçôcs acordadas, inclusive
qlmtô â Ccscumprimento dos prâzos de exec!ção dâs obrâs c servlÇos conslâxtcs dô crônôsrama ffsico fi!3ice;ro;
l) Verificar c afe r sc a cquipe de pessoal da Conlrêlada é ibn11ada, e e quarÍidrde suliciente. por pcssoal habilitado c
com experiência comprovada para execular rs obras c scNiços com qual;dade e no prazo acordado;

dô-Mo.. e3oiCôntro. Aroaôti:CE
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m) Conferir se a Equipe Técnica de Nívcl Superior infolmada Dâ faso da licitação ó a mesma
rcsponsável pela execução das obras e sen'iços;
n) Solicitar lnclr'sâlrrcntc a lolhâ de pagameuto com relaçào dos cmprcgâdos, [unção or calegoria, utilizido na execrçào
das obriis c servitos;
o) Solicjtar a co pÍovaçào de recolhimento mensal Cas coutribuiçôes devidas a ltevidôncia Social e Fundo de Garantir
pol Tcmpo de Serviços FGTS, conforme relação dos cmFrcgâdos uliLizados ]la execuÇão dis otras e serviços
p) Aconrpa rar os prazos de exr-cução drs oblas e servitos, conlomrc o cronúgÍína fisico tlnancc;.o, c sugeriÍ, a
eplicaçào de multes quardo houver descu pri enlo dos prazos pârciris ou tolais, modificar ou ccnrpalibilizar co,n rs
necessjdades, e elaborar a justificãLiva de alteraÇão e clai,oÍaÍ o aditivo dc pro.rogaçào ou redução do prazo de
exccução das obras c serviços e prazo de vigôncia do coDtraro.
q) Caso haja alterírção dos projetos ou cspecificrçiio dos serviços, §eta aumcnto ou redução, sugerir, quartificar. orçar,
clabcrar justificâtiva técnicâ compalí\,el coll1 ns alterações, antcs da autoização da exe.ução. c claboÍaÍ o aCitivo de
altcração do rnlor contÍatual, prÍa ser acordado crlre as partcs

cl-ÁusuLÀ DúcIMA pIUMEtRÂ - l)As Ar,'l'EItÀÇôtrs

1l0l

O presenle contÍalo poderá ser alterado, nos

casos

lrevislos no artigo 65. dâ I-ei n'8.6ó6191. dcsdc que haja

inleressc da AdmiDislração, com â aprcsenlaçào dês devidas iusliticâtivâs.
11.02. A Contrâtante cabcÍá o diÍeito de promover 3créscnnos ou supressôes Dos scn'iços, que §e fizerem necessários,
até o linitc correspondente ô 25% (vi e e cinco por cento) do vâ1or inicial do contrato, mântendo-se as dem3is
.úi,diçie. do conrfuto
11.03. O serviço adicionâdo ao cônlrulo ou qne solrJ fllrcii\i,u em seu qunnlrlaÍryo ou lliuço deverá apresentar preço

uxilâio ürfcriôr âo preço de Íelerência da

Adminislração d;vulgâdo

por

ocasião

da licitaçào, nntida a

proporc;on.lidadc cntrc o prcço slôbal conlralado e o pÍeço de relerércia, c rcspcitâdos os limites do prc'.'istos nô § 1'
dô rÍr 65.]a I eií'8.6ó6. de 199:1.
11.04 ToCr allerâÇão do contrato será objeto de Teirno
ao Conlralo.

^ditivo

cLÁusuL^ DúCIN{A SEGUNDA- Do RECtrBIMtrNTo

i

12.01. Quando toLlas âs obrâs e sen,iços estlveren concluídos, e rcquc ncnto da CONTRAIA)A, dar-se-á o
recebinento provisóÍio dos nles os, que se lomará defi.itn,o 60 (sessentâ) Cias após, atravít dc Termo de Recebimento
Defini1ivo,aS§inadope]a§pa(c§,dcsdcquclodosossen,içosestejarnenlpcrfcit!s.ondiçõcsdefuncio
cxcculadâs de âcoÍdo com os projelos e especificações lécn;cas. Sc, ncstc pcÍiodo, for co.statadx a cxisrônciâ de
qrmlquer deleno, nnperfeiçâo ou vicio na execução das obrâs c seniços, a CON'IRATADA é obrigida r prornover a
sua reparÂção, para

obter o Temro de Recebimento Delinilivo dâs obras e

cl-,(usul.\ DúCIMÂ

TtrRCtrIRÀ

serviÇos.

I

- DÂs priN^r,lDADUS
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às

13.01.O ão cumprimento total ouparcial, de qualquer das obrisâções orê estabelecidas, sujeit.r.r J CONTR^TADA
sânções prcvislas en1 Lei, garântidêprévia e a,.rpla defesa en processo aúninistrclivo.
13.02. As penâlidâ(les sào:
a) rnulta dc 120% (vinte por ccnto) sobrc o valor global do conlÍalo, caso ocora dcsislôDoin totâl ou pârciai de
erecntar as obrâs e serviqos;
b) mrlta de 0,05% (cnrco ceitésimos por ceflto) sobrc o valor de cadâ parcela rnensal. por dia dc âtmso na s n
conclusão, conformc previsão ro cronog!"nu lisico-liüânceiro.
c) multa de 0,1% Gtm décnno por cento) sobÍe o valor slobnl do contftlo, por diâ que exccder o prazo dc
. oncl,,:io rôr.l rrc, iqr. no . ronogr.,rnJ fi,ico-fiI:ncciro
d) suspensào lc,nporária de pa icipar em liciuçào ou co rrtar com a Adm;ristraçào pelo p.azo de 01 (un, ano
Pírblicr cnqu:üto perdorercm os
^drl,in;straçào
perante
a Admirislração, que será co,:cedidl
rnotivos deteflninante. da puuição ou até quc scja promovida a reabilitação
e) declaração de lnidoneidaCe pãra licitar ou ;oDtrâlâr com â

âDós o

pelos prcjuízos causados e após dccorrldo o pÍazo da snspeosio aplicrdn no

cortrâtâdo ÍessaÍciÍ à

item ônterior.

^dninistração

13.C3. O descunpimento das condições esripuladas neste Contrato c que s.j:m detelmiruntes de rcscisão cotrtratual,
nnplioâr'á â nnposição dc muLlâ â CONTR^T^DI, Âté o máxnno de 20% (vintc poÍ cenlo) do valor dos ser.'iços nào

13.04. As multas previstas Desta Cláusula nào tcn câráter compe satório e o scu pâgânento nào exínirá
CONTRATADA da resporsabilidade sobÍe pertus c danos dcco[cnles dâs níiâçôes comelidas.

cl-Áusut,,^- DIiCINIÀ euÀRTA - D^ Rl]sclsÁo
14.01. A incxccr{ão totâl ox parciâl desL€ coilrâlo ensejará a sna rescisào

0

u

as conseqrÉ|cirs conlratuais e ns

I

{o*: c
14.02. A rcscisào do presenle contülo po.leú ser determirada por ato unilatcÍalc rcstr;to dâ CONlllA'f
poÍ acordo enlre as lrartcs. dcsdc que hala
l4 03 O conlraio podcrá ser rcscürdido

CONTRATÀNTE.

"miSxvelrÍcnle,

errrajudiciâL ou de inrerpelação jutlicial, ros seguintcs crsos:
a) Atraso injustificado por mâis de 1s (quinze) dias conscculivos do inicio da execuçào das obrns e serviços;
b) Inlem,pção dos seNiços sen1 jusrâ câusâ e pÍóviâ conunicação a CONTIIATANTE, por mâis de 05 (cinco) Cias;
c) DesaÍendimerto dâs determinâções regulares de representanles que 1bÍen designados pela CONTRA] ÁNTE, paÍr
a.ornpanlEr, na qMiidade de fiscal, a execução das obras e scrviços;
d) Descnmprnnenlo de qualquer detenninaçào da CONTRATANTE, feita em base coolratual;
e) TÍansfeÍência das obras e sen'iços, objeto do prcsente conlrato a terceirc,s, no todô ôu en1 pârlc, sem a prévia c
exprêssâ âutôÍização da CONTRA.TANTE;
1) Comcthctrlo rcitcrâdo de làlhas causndâs nâ exccução das obras e scniços;
g) A lentidio na execuçâo das obras c scn,iços, levândo a fiscalização a comprovar a possibilidade da conclusão dos
s.rviços nos pÍazos cstipulados;
ântccedênain
h) Pâra atcnder o interesse e conveniürcia adm istrativa, medianlc comunicâçào a CONIP-A.TADA.
mnrirna dc 30 (tnita) dias, dcsdc que sejr eferuâdo o pâgamer)to dos scniços eletivaDrente pÍeslados, c dcvidamcntc

i

co

âpÍovados âté a dala dil rescisào contratual.

cLÁusuL.\ DÉcrMA eutN I'A - DA RESpoNSABILIDÀDIl crvIl,
15.01. A CONTRATADA, ÍespondeÍá por perdês e danos, que vieÍ â sofreÍ

a CONTRATANTE ou â lerceiros, em

râzão de âçâo ou omissão dolos:r ou culposá dâ CONTRAIADA, ou de seus pícpostos, independentemenle de
cominaçôes coúratuâis ou legais, a que csliver sujeit

o

lrás

CLAUSULA DÉCIM^ SEXTA . DO FORO
16.01. Fica eleito o foro da Comarca de Aracati, com renúÍci1 erçressê de qüalquer outro, por rnâis privilegiâdo que
seja, paÍa dirjmir quaisquer dúvidas ou litigics oriundos da execução deste contrato.
E, para firmcza e como pro\? de assim llaverem, entre si, ajustaclo e conlrâtado, é 1alrado o presêntc insit]lmcnto em 03
(1rês) viâs de igüal teor, que depois de lido e âchado cont'orme é assinado pelas paíes contrâtantes e pelas testemuflhas

Aracati:Ceflrá,

de

le2a22.

CONTRATANTE

llDGÀRD Àt.YLS D^lIÀSCEF_O NETO
ORDENÀDOR DE DESPDSÀS DA SECRITARIA DE INFRAIi§TRU'TUITÀ E DESENYOI,YI[IINTO URRANO

CONTII,ATADA .

\
CONTRATADA

cP[:

ct,tr:

\

H

clo !'4or..23o, Centlo. Arocoti-CE

- tsrosil
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OOO
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ARACATI
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ANEXOIII-MODELOS

I

/1

\

tREIrtrl'lull^

D()

ARACATI---.A - MoDELo DE DECLARAÇÃo ot cunIrRrMENTo Do DISPosro I
INCrso xxxIII Do ART. 7" DA coNSTITUIÇÃo FEDRAL
(colooa, dn p:rpel limbLado)

À
col.tts-qÂo gsl,EctAL DE I-tctrAÇÀo DE oBRAS E sERvtÇos DE ENGENTIARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAI- DE ARACÀTI
REF. TOMADA DE PREÇOS N" 36/2022-SIINFRA/CELCS,

DECLARAÇÃO
.

(nome dd lícitdníe)

CNPJ/MF n.'
sedi.ada a _--1k!ukI99p çpuBk1gL--, para efeito de prticipação na refcrida Tomada de
Preços, velrl DECLARAR, sob as penas da lei, em cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7" da
Constihúção Federal, que não mantém em sen quadro de pessoal menor de l8 (dezoito) a[os em
horário notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuiodo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo condição de aprencliz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Ressalva:

(
^

) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na oondição de aprendiz.

(Localidade),

2022.

de

Carimbo, qualificaçào e assiralr.rrr do respônsávcl legnl

\

-de

4

I
I

ar D.odio do Nlor 23O. Centro

..",:421-tosril . "

'

A'ocõi -CF . Bm 1l . Lo 62800

Ooo

34?l- 194s lwww.o-o.or ceaov.n ía.,to-êre.',r,oooo ÍlLüLiol

c.nr

.

".',

]

PR

T] I]

E

I'I'UIIÀ DO

ARACATI-_
B - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP
(colocar en papel timbrado)

Íea
-k-c)

't',

---.j--.}

À

COMISSÂO ESPECIAI- DE ]-ICITAÇÀO DE OBRAS E SFRVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREITEITUI1A MUNICIPAI- DE ARACATI

REF. TO\4ADA DE PREÇOS N" 36/2022-5ETNFRA/CELOS.

DECLARAÇÃO
lnon1c dt1 licilLtnte)
CNPI/MF n.'
(et1dercco conlpleío)
scdil.da a
para
cfcito dc palticipaÇão na rctêrida TornaCa de
,
PÍcços, vem DECLÁRAR, sob as perlas da lci, quc cumprc os rcquisitos lcgais para qualilicaçâo
como
(inclui| a condição cla cmpresa: microernpresa ME ou
empresa de pequeno poÉe - EPP), conforme art. 3o da Lei Complernentar n' 12312006 e que não
está sujeita a quaisquer dos irnpedimentos do § 4'desse artigo, estando apta a usufruir do tratanc[to
diferenciado cstabelecido nos arts, 42 a 49 da mencionada Lei, com as alt€raçôes da Lei
Complementar no 14712014.

-

(Localiclade),

de 2022.

Cannrbo, qurlilicaçio

C.rnnbo. qualin.lçà.,

e

isnntnn

do responsávcl,cga1

rsnúlú'n c cRC tu

conlado'

rsponiível.

/7

\

PA§I:ÊI'I'URÁ DO

ARACATI-*
.

C - MODE,LO DE CAITTA PROPOSTA
(colocar em papel rnnbrado)

(l-ocalidade),

,:a

de 2422.

de

À
COMISS,{O DSPECIAL DE I-iCITAÇÃO DE OBP.AS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA. PREFEITI]RA MUNICIPAI- DE ARACATI

REF. TOMADA DD l'llEÇOS N" 36/2022-SLINFRA/CELOS.

Prezados Senhores.

Aprcsefltamos â nossa proposta de preços para execução dÂs obras e selviços de PAVIMENTAÇÃO
EM PISO INTERTRAVADO NA RUA ALTINA ANDRE, LOCALIDADE DE SANTA TEREZA,
no Município de Aracati, objeto da Íeferidr'fomada de Prcços.
), cotrforme
O valor total da proposta é de
qonograma
ffsicoorç&me[to resumo, planilha de preços, composição de preços unitfuios e
Íinanceiro, em anexo.
prazo
de todas as obras e selviços é dc
conclusão
(
) dias, co tados a paftir cla clata de rcccbirnenlo da ordem
de inicio das obr'âs e se./iÇos.
E, o plazo de validadc dcsta proposta é de
), contados a
paÍir dests dâ1ô de apresentâção.
lnÍ-omlamos que a taxa de BDI adotêdo para execução das obras c scr.',iços é cle
(__J
por cellto, conlbüne composição analítica, ell arexo.

R$

O

(

de

Dcclaramos quc nos prcÇos propostos, cstão incluidas todas as despesas dc for:rccimento dos
matcriajs, máqui as, clluiprmentos c fenamental e mão de obra ncccssária, a1érr, das 1axas,
impostos, cncergos sociais e trabalhistas, beneficios, transportes e seguros.
Declâmmos que conhecemos/visitâmos os locais das obras e serviços, e que tomâmos conhecü'ncntc
dc toclas as facilidades c dificuldadcs para cxecução das obras c sewiços.
trinalizanCo, dcclaramos quc vcrificamos todos os projetos das obras c serviços, estando dc acordo
com os serviços a serem executados, e (lue estarros de plcno aco«lo com todàs as condiçôes
cstipuladas no Edital dn rcfqida To ada dc Prcços e seus ânexos.
Atenciosarncntc,

CrÍnnbo, qrlâlificaçào e assinrtura do respoflsável legal

/1

do Mô.23O. Cêntro Arocoli:CE. BissíI !Êp, 648ôô-{100

\

Y

I

trt'tf E|r'utl^ I)o

ARACATID - MODELO DE

c'
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS E

COMISSÃO ESPECIAL DE LICIIAÇÀO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE ARAC,,\TI
REF. TOMADA DE PREÇOS N" 36/2022-SETNFRA/CELOS.

TABELA DE COMPOSIÇAO DOS ENCARGOS SOCTAIS

ITUNDO DD

GAI{{NTIÀ

POR TTi\'íPO DI] SI]R

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEÀ,Í INDUSl.RIAI- _
SERVIÇO DE APOIO À PEQURNA
SEBRAE
INS'I'I'I'U'I'O NACIONAI- DE COI-O

I

IA IMPRDSA

AGRÁRIA _ INCLA

,IOTAL

DO CRIJPO A
ENCÀRGOS SOCIAIS QUI! RXCNBEM INC
GRUPO A

DIAS DE CTIIJVA. IIAL'IA JUSTIFICADA, ACiDI]N'I'Ii I)O

ENCARGOS SOCIAI§ QUE NÃO RtrCEBETI AS
INCIDIINCIAS DO GRUPO À
POR DESPEDIDA INJUSIA: s0% delA2 +

TOTAL DO GRUPO C
GRUPO A SOBRE O GITUPO B
DO GRLIPO ,\2 SOBR]] C3
.l'O'IAL
DO GRUPO I)
PERCEN'I'UAL ]'OT,{L DAS'I'AXÀS DE LEIS SOCIAIS
PIjLCINTUAI,
DE Er'\C^RGOS SOCIAIS
^l)O1AlO
(Localidade),
dc
de ?.022.

_

Crrnnbo, qual;ficaçào

e

assinâlur" do responsáv.l lcgal

do Mor, e3O. Cêntiô, Arc.oiircE - Brcsíl .Ep 62800-000

P RET

EI'f URA DO

ÁRACATI--_
T

§
D-

'

MODELO DE COMPOSIÇÂO DA TAXA DE BDI
(colocai enrpapel tlmbrâdo)

\

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÂO DE OBRAS E SERVIÇOS DE I]NOENI-IARIA
DA PRI]FEITI]RA MIJNICIPAL DE ARACATI
REF. TOMADA DE PREÇOS N' 36/2022-SI]INFRA/CELOS.

coMPosrÇÃo Do B.D.r.
ITEM

DESCRICÀO

01

ADMINiSTRACAO CENTRAI,

02

IMI'OSTOS

2.1

ISS

2.2

PIS

2.3

COFINS

2.4

CPRB (caso de desoneração do INSS)

03

GARANTIA

04

RISCOS

05

T,UCRO

7o Pltrcial

TAT AL,

V

TOTAL DO BDI
(Localidade),

,'/O

_

de

d.e

2A22.

Carimbo, quâliÍicâção e assinahra do rcsponsável legal

,

H

Av Drdqàô dô lYoÍ: e3o,rcêntrô;,4ígcô:j-CE

= Sirtrsii liE ..6P8O.G:OOO

\

PII!IFF,I1'T]RÁ

DÔ

ARACATIttl
g
I>,:

À
COMISSÃO ESPECIA.L DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ]]NCENHAII,IA
DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE ARACATI

REF. TOMADA DE PREÇOS NO 36/2022-SEINFRA/CELOS,

^

Prczados Seúores.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e sewiços de

PAVII\4ENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA ALTINA ANDRÉ, LOCALIDÁDE
DE SANTA TEREZA, objeto da referida Tomada de Pleços.

R.ELAÇÁO DA EQUIPE TÉCNICA

Carimbo, qual;ficaçào

e

assinatura do respo.sável lesal

a

Y

0

p n !t:i Ír

t'f tl R,t t)o

ARACATI-*_

G. MODELO DE REL.\ÇÁO DE MÁQUINAS E EQUIPÀ]\,IENTOS .. :,,4
(colocar em papel rin]brado)
.

§

E1

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAI- DE ARACATI

REF. TOMADA DE PREÇOS NO 36/2022-SEINFRA/CELOS.

Prezados Senhores.

Apresentanlos a relação das Ináquinas c cquipamcntos quc cstalão à disposição pârâ execuÇão das
ObTAS E SCTViçOS dC PAV1MENTAÇÀO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA AL I INA ANDI{L,
LOC^LIDADE DE SAN IA TEREZA, objeto da rcferida Tornada dc Prcços.

RELA

DE

(Localidade),

UINAS E EOUIPAMENTOS

de

de 2022.

Cârinbo, qualificação c assinatuÍa do r€sponsável legal

e

clo

Mot e3Q. Centrg. Arocoti-CE Br(]í!

c".P. 6aAOO-OOO

PITEITÊITURA DO

ARACATI-

coMrssÃo ESPECTAL DE LICITê.ÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENIIAR(A
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

\

ARACATI

RIF. TOMADA DE PREÇOS N" 36/2022-SEINFRA/CEI-OS.

ORÇAMENTO RESUMO
OBJDTO: SERVIÇOS DE PAVINÍENTAÇÀO EI\4 PISO IN IERTRAVADO NA RUA ALTINA
ANDRÉ, LOCALIDADE DE SANTA TEREZA,
LOCAL: MUNICÍPTO DE ARACATI

vÁLoR -

SERVIÇO _ DISCRIMINÀÇÃO

VÁLOR TOT/\L
Impofta

PlCSCnte

-

Rl§

R$

valor

orçamento

totâl

de

R$

).

(locâlid.rdc).

clc

dc 2022.

Oualificâção e assinarLrÍa (lo rcsDonsrivel (écnico

a
\

