
{$2, ESTADO no CEARA
WPREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA
Gesrfio ir:re'l1'gvl2rc, g0vz’rrzo_j1rsm

6
g dE;->9’i

4QQ‘
€‘\

‘Q55;

PREAMBULO
3/

d Mi "‘
‘K, ,»-nP1;'\§_\Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 — Alterada e Consolida

A ~ (6 Q y
O Sccrctario dc Dcsenvolvimento Urbano e Meio c Ambiente do Municipio dc Quixada tomarpdblico para I
conhccimento dc todos os interessados quc no periodo dc 05 de marco de 2020 a 30 de dezembro {Tia
sede da Secretaria dc Dcscnvolvirncnto Urbano e Meio c Ambiente do Municipio dc Quixada, Iocalizada na rua
Juscclino Kubitschek, n° 764, Alto S510 Francisco, Quixada-CE, serao rcccbidos os documcntos dc habilitacao c
solicitacoes de credcnciamento refcrentcs a Chamada Pfiblica para Credenciamento de Pessoas fisicas ou
juridicas para prestacfio de servicos de mfio-de-obra visando a execucfio de pavimentacao em pedra tosca
e paralelepipedo de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio e Ambiente do Municipio
de Quixada, mcdiante as condicocs estabelccidas no presents Edital, tudo dc acordo com a Lei n.° 8.666/93, dc
21.06.93, altcrada e consolidada c lcgislacao complcmentar em vigor.

l Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestaciio de services de I
mao-de-obra visando a execucao de pavimentacao em pedra tosca e

lObjet0: paralelepipedo de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e I
Meio e Ambiente do Municipio de Quixada, tudo conformer cspecificacocs e
condicocs contidas no Tcrmo dc Referéncia, constantc dos Anexos do Edital. I

IN“ do Processo: CP2020/001SEDUMA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de
Quixada I. Grgaos Interessados:

U Espécie: CREDENCIAMENTO w

I Periodo: 05 de marco de 2020 a 30 de dezembro de 2020 I

PARTE A — Condicoes para Credenciamento.
Em que sao estabelecidos os requisites c as condicoes para credenciamcnto c formalizacao do contrato.

PARTE B ~ ANEXOS
Anexo I — Tcrmo dc Referéncia do Objeto;
Ancxo II — Modelo do Solicitacao de Credcnciamento;
Mcxo III — Modelo dc Dcclaracocs/Procuracao;
Ancxo IV — Minuta do Tcnno dc Credenciamcnto e do Contrato.

1. DO OBETO
"""“ '—

1.1. Crcdcnciamcnto de Pcssoas fisicas ou juridicas para prcstacao dc scrvicos dc mao-dc-obra visando a
cxccucao dc pavimcntacao cm pedra tosca e paralelcpipedo dc intcrcsse da Sccrctaria dc Dcsenvolvimcnto
Urbano c Meio c Ambiente do Municipio dc Quixada, tudo conforms especificacoes c condicocs contidas no
tcrmo dc rcferéncia, constants dos Ancxos do Edital.

2. D0 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
- as as ~~~~ ~~~~~~~---~ ~~~~~~~~~~~~~ *1""""" ~~~~
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2.1. As Documentacoes de credenciamento serao recebidas na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Meio e Ambiente do Municipio de Quixada, no periodo de 05 de marco de 2020 a 30 de dezembro de 2020,
das 08h as l7horas, localizada na rua Juscclino Kubitschek, n° 764, Alto Sao Francisco, Quixada-CE, Quixada,

desde que cumpridos todos os requisitos deste Edital dc Credenciamento. “1;’? _=,

UN \...>“t
3.1. Poderao participar do processo de credenciamento, profissionais (pessoas fisicas) ou essoas »/

Ceara. ,_ .4.
2.2. Os interessados poderao solicitar credenciamento a qualquer tempo, durante o prazo da

3. DAS CONDIDQDES DE PARTICIPACAO E DO CREDENCIAMENTO ;
yyyy '

legalmente constituidas, com capacidade técnica comprovada, idoneidade economico-financei ,_,regularidade
juridico-fiscal e trabalhista, que nao estejam em processo de suspensao ou declaraeao de inidoneida“de_p_Q_;,pa1ae’
do poder publico, que satisfacam as condicfies de habilitacao fixadas neste Edital e que aceitem as exigéncias
estabelecidas pelas normas da Prefeitura Municipal de Quixada, dos decretos estaduais sobre o assunto e da Lei
Federal 8.666/93, no que couber.
3.2. Nao podera pEII'IlClpE1I‘ do credenciamento pessoa fisica ou juridica que tenha sido declarada inidonea para
contratar com a Administracsao Publica direita ou indireta, federal, estadual ou municipal, ou tenham sido
descredenciados pela Prefeitura Municipal cle Quixada, anteriormente por descumprimento de clausulas
contratuais ou irregularidade na execucao dos servicos prestados.
3.3. A apresentacao do pedido de credenciamento implica na manifestacao de interesse em p8.fIlClp21f do
processo de credenciamento junto a Prefeitura Municipal de Quixada, no periodo dc cntrega da documentacao,
conforme disposto no item 2, e aceitacao e submissao, independentemente de declaracao expressa, a todas as
normas e condicoes estabelecidas no presente Edital, seus anexos, bem como aos atos normativos pertinentes
expedidos pela Administracao Municipal.
3.4. Para credenciar-se o proponente devera habilitar-se através de:
3.4.1. Para PESSOA JURIDICA:
I) Solicitacao de credenciamento, que devera ser apresentada conforme 0 modelo do Anexo II “A”, digitada
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidade com a documentacao solicitada neste Edital, em papel
timbrado préprio do proponente, em que constara:
II) RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA — a ser comprovada mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa mercantil da
Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz.
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente
registrado no registro publico de cmpresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades
ernpresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacao no registro da Junta onde tern sede a matriz.
c) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas - no Cartorio
de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar 0 registro no Caitorio dc Registro das Pessoas Juridicas do
Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tem sede a matriz.
d) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedadc estrangeira em fiincionamento no
Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAQAO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao
competente, quando a atividade assim o exigir.
e) CEDULA DE IDENTIDADE no caso de pessoa fisica e dos sécios ou diretores para as pessoas juridicas.

III) RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — a ser comprovada mediante
apresentacao dos seguintes documentos:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro dc Pessoas Fisicas
(CPF), conforme 0 caso;
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 obj eto do presente procedimfio;
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c) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao (inclu've“%fififi§ %2”

abs’?PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA -.,%"" ' tibia?”

k it’ /
sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 02/ IO/2014; I”
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; §T__//
e) Prova dc Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante (Geral ou IS
i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiea do Trabalho, mediante a apresentacao de
Certidao Negativa, nos termos do Titulo VII-A das Consolidacoes das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de I943.

IV) RELATIVA A QUALIFICACAO ECONDMICO-FINANCEIRA — a ser comprovada mediante a
apresentacao do seguinte documento:
a) Ceitidao Negativa dc Faléncia, ou concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, dissolucao ou liquidacao,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execucao patrimonial para 0 caso de pessoa fisica;

v) RELATIVA A CAPACIDADE TECNICA
a) Ceitidao de Registro da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional dc Engenharia e Agronomia ~
CREA, dentro do prazo dc validade, em que conste responsavel(eis) técnico(s) com aptidao para desempenho de
atividade peitinente ao obj eto da licitacao.
b) Apresentar comprovacao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preambulo
deste Edital, profissional de nivel superior na area de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente detentor de no ininimo Ol (um) atestado de capacidade técnica devidamente aprovado pela
Camara Especializada do CREA da respectiva modalidade, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove(m) ter o(s) proflssional(is) executado servicos de engenharia de caracteristicas técnicas
similares as do objeto deste processo, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia, nao se admitindo
atestado(s) de Projetos, Fiscalizacao, Supervisao, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou Assessoria Técnicas
ou simples ART’s nao aprovados pela. camara especializada competente. Para fins da comprovacao de que trata
este subitem sac consideradas parcelas de maior relevfincia servicos de pavimentacao em pedra tosca ou
paralelepipedo.

VI) DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
a) Declaracao de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal/88 (trabalho de menores
dc idade, observada a Lei 11° 9.854/99), conforms o modelo do Anexo II, “b”;
b) Dcclaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacao, conforme o modelo do Anexo II,
~4C7*.-

3.4.2. Para PESSOA FISICA:
I) Solicitacio de credenciamento, que devera ser aprcsentada conforme 0 modelo do Anexo II “A”, digitada
sem emendas, rasuras, entrclinhas ou ambiguidade com a documentacao solicitada neste Edital, em papel
timbrado proprio do proponente, em que constara:
II) RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA — a ser comprovada mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:
a) Documento de Identificacao Civil (RG) com foto;
b) Comprovante de residéncia;
III) RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — a ser comprovada mediante
apresentacao dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
b) Prova de Inscricao perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS — CNIS;
c) Prova de Regularidade relativa as contribuicoes sociais;
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante (Geral ou IS S);
IV) RELATIVA A CAPACIDADE TECNICA
a) Prova de experiéncia através de atestado de capacidade técnica ou declaracao, emitido por pessoa fisica ou
juridica, de clireito publico ou privado, que comprove ter o proponente executado servicos de mao-de-obra na
execucao de pavimentacao em pedra tosca e paralelepipedo ou outro documento que comprove a experiéncia
como calceteiro.

4,;we?““’*”’“*°“°**’*"---—-— -
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3.5. As solicitacoes de credenciamento acompanliadas dos documentos tratados neste Edital seijaao ~enit»nE=@es».ao...m..,
Iservidor devidamente designado, o qual procedera a analise e julgamento dos documento§\aprese'%iii@:§§<§lfos,

submctendo-os posterioiniente a Ratificacao pela autoridade superior. at
V2’

3.6. Estarao aptos ao credenciamento todos os que atenderem ao presente edital e apresentai\ri“”e*ia.<i,,,t,Q§l,a€.'ai»"/"/
documentacao exigida.
3.7. A solicitacao de credenciamento apresentada de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com o
estabelecido neste Edital sera considerada inepta, podendo 0 interessado apresentar nova solicitacao escoimada
das causas que ensejaram sua inépcia.
3.8. Serao declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem dc acordo corn este Edital.
3.9. Toda a documentacao exigida devera ser apresentada em original ou cépia autenticada por Tabeliao de
Notas ou por servidor pfiblico municipal no exercicio de suas fiincoes.
3.10. Os documentos nao poderao apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
3.11. Os interessados em paiticipar deverao apresentar os documentos para habilitacao em ENVELOPE
LACRADO contendo na parte externa a seguinte indicacao:

ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
DIVERSAS UNIDADES GESTORAS
CHAMADA PUBLICA N." 2020/OOISEDUMA
PARTICIPANTE ; >>>>>>>>>>>>>>>
CNPJ; >>>>>>>>

4. DO JULGAMENTO, RATIFICACAO, CREDENCIAMENTO E CONTRATACAO

J

iiii H —}"LlI‘”‘*‘§§l}l55L"““ ' _ _ _ _ _ _ _
' A

4.1. Apés recebimento, analise e julgamento das solicitacoes dc credenciamento, 0(a) Secretario(a) ordenador(a)
da despesa realizara a RATIFICACAO de cada credenciamento.
4.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos dispostos neste edital terao suas propostas de credenciamento
acatadas, sendo submetidas a Ratificacao do (a) Secretari0(a).
4.3. Havendo a Ratificacao, o credenciado sera chamado para assinatura do respectivo TERMO DE
CREDENCIAMENTO, no prazo maximo cle 05 (cinco) dias a contar da convocaoao, sob pena de decadéncia.
4.3.1. Os interessados CREDENCIADOS farao parte de um banco de pretensos prestadores de servico.
4.3.2. A assinatura do TERMO DE CREDENCIAMENTO, por si sé, nao garante ao signatario o direito a
contratacao, apenas mera expectativa de direito de contratar, sendo certo, que eventual convocacao para
celebracao de contrato esta subordinada ao juizo de conveniéncia e oportunidade da Administracao Ptiblica.
4.3.3. O credenciado devidamente convocado devera assinar o respectivo TERMO DE CONTRATO, no prazo
maximo de O5 (cinco) dias a contar da convocacao, sob pena de decadéncia do direito de contratacao.
4.4. E facultada a Administracao Municipal proceder a contratacao somente dos prcstadores necessarios ao
suprimento de sua demandada e de acordo com saldo orcamentario disponivel, convocando os interessados
devidamente Credenciados para assinatura do competente TERMO DE CONTRATO.
4.5. No momento da convocacao para contratacao sera observado o banco dc prestadores de servico ja
credenciados. Respeitada a seguinte ordem de critérios, terao preferéncia na celebracao do contrato:
a) Os interessados pessoa fisica terao preferéncia de contratacao em relacao aos interessados pessoa juridica;
b) Os interessados residentes ou sediados no Municipio de Quixada terao preferéncia dc contratacao em relacao
aos interessados residentes ou sediados fora do Municipio;
c) Os interessados com mais tempo de experiéncia na area;
4.6. Serao obrigacoes do CREDENCIADO:
a) manter a disponibilidade de execucao dos servicos durante todo o prazo de credenciamento;
b) manter seus dados pennanentemente atualizados, durante o prazo de vigéncia do credenciamento;
c) assinar 0 termo de contrato quando convocado, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadéncia do
direito de contratacao;
4.7. Sao obrigacoes do Credenciado quando CONTRATADO:
a) Atender aos servicos, conforme as ordens de servico expedidas, com elevado padrao de eficiéncia, sujeitando-

se, ainda, as regras da Lei n” 8.666/93, no que couber;

“"*-.»\-¢w'="“"
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b) Cumprir prontamente, por ocasiao da realizacao dos servicos, os procedimentos e orientacos cflownustantes das
. . _ p ~ 5=1\\‘tK~v'-‘»'l’1¢nu'nordens de sen/Ico enviadas e os procedimentos acordados entre as partes; It gM“

c) Atualizar, perante o contratante todas as alteracoes que vierem a acontecer em seus dadns ou aitaaéao'-R?
+7Pf&!--P

“W
7 4-»;

juridica; '\
d) Manter, enquanto durar 0 ajuste, todas as condicoes que ensejaram o credenciamento, particularm€I¥tPh‘o“Cffi§

se refere a atualizacao de documentos e as condicoes exigidas;
1) Efetuar o pagamento de encargos fiscais e sociais, bem como de quaisquer despesas diretas e/ou indiretas

relacionadas a execucao deste Contrato;
g) Comunicar ao fiscal ou ao gestor deste Contrato, de forma clara e detalhada, todas as ocorréncias anormais

verificadas na execucao dos servicos, bem como mudanca de endereco de suas instalacoes fisicas;
h) Realizar, por si ou por intermédio de sua equipe, os services constantes das ordens de servico;
i) Conduzir a execucao do contrato pertinente ao objeto do presente em estrita observancia a legislacao Federal,

Estadual, Municipal, trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias;
j) Executar o objeto de acordo com as normas e condicoes previstas neste edital, inclusive com as prescricoes da

Lei n° 8666/93, respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobsen/ancia total ou parcial;
k) Aceitar nas mesmas condicoes de sua proposta, os acréscimos ou supressoes dos servicos que porventura se

fizerem necessaries, a critério exclusivo do Municipio;
1) Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Municipio, incluindo dados tecnicos e operacionais

sobre 0 objeto;
m) Adequar, por determinacao do Municipio, qualquer sewico que esteja sendo executado em desconformidade

com o disposto neste Edital ou que nao atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, ate o prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridos;

n) Nao subcontratar 0 objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipétese. A subcontratacao parcial
somente sera aceita mediante a aquiescéncia prévia e expressa do Municipio;

5. DO DESCREDENCIAMENTO E RESCISAO CONTRATUAL

5.1. O presente credenciamento tem carater precario, por isso, a qualquer memento, 0 credenciado ou a
Administracao poderao denunciar o termo de credenciamento celebrado, observadas as hipoteses previstas no
art. 78 e as disposicoes dos art. 77 e 79 da Lei Federal N° 8.666/93.
5.2. O credenciado que desejar solicitar 0 descredenciamento devera fazé-lo mediante aviso escrito, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.
5.3. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias previstas em lei e
neste Edital.
5.4. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitacoes.

6. DA VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO

6.1. O termo de credenciamento originario do presente procedimento tera vigéncia pelo prazo de 12 (doze)
meses, e os contratos dele decorrentes obedecerao as disposicoes normativas contidas no artigo 57 da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, podendo ter sua duracao prorrogada na forma da lei.

7. DA PRESTACAO DOS SERVICOS
---- it V I it ____

7.1. O credenciado prestara, pessoalmente (no caso de pessoa fisica) ou por meio da sua equipe indicada (no
caso de pessoa juridica) os servicos descritos no Termo de Referéncia anexo a este Edital.
7.2. O credenciado fica sujeita a fiscalizacao da Equipe técnica da Contratante, a qualquer tempo.
7.3. Os servicos a serem prestados serao aqueles insertos no Anexo I deste Edital e que tenham sido solicitados
pela contratante.
7.4. Para cada sen/ico a ser executado a administraeao expedira a competente ORDEM DE SERVICOS.
7.5. Os servicos deverao ter sua execucao iniciada pelo contratado no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar
do recebimento da ORDEM DE SERVICOS pelo contratado, na fonna definida pela unidade Gestora,
observando rigorosamente as especificacfies contidas no Tenno de Referéncia, nos anexos, no contrato e
disposicoes constantes de sua proposta.

 + ' $I~'}5'.'-,;,"‘:=2E>‘lI%-ETQLEQ,._.,_ ,4 UN"? W» V



av
= mi” /

I-I *-’ ESTADO DO CEARA

nu M Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - S U
Gastric in/uligcza/e, govcrrm jusm ra$rwm!@W- 

"T”r>»!"'* 1’7.6. Os servicos, quando contratados, deverao ser executados pelo prazo de ate 12 (doze) me s, a caiitaadk
assinatura do contrato, podendo ser prorrogados na forma do art. 57 da Lei Federal N” 8.666 alterada e
consolidada.
7.7. A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo da credenciada em assinar a ORDEM DE SERVICO ou
a nao prestacao do Inesmo, no prazo e condicoes estabelecidos, sujeitara a Licitante a aplicacao das penalidades
previstas neste Edital.
7.8. O objeto devera ser executado, conforme determinado no presente edital, nos horarios, prazos e condicoes
estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, durante o periodo contratual e rigorosamente de
acordo com as especificacoes estabelecidas no credenciamento e no contrato, sendo que a nao obsewancia
destas condicoes, implicara na nao aceitacao dos servicos, sem que caiba qualquer tipo de reclamacao ou
indenizacao por pane da inadimplente.
7.9. No caso de constatacao da inadequacao da execucao do objeto a ser prestados as normas e exigencias
especificadas neste Edital, no Termo de Referencia, no contrato e na ordem de servico a Administracao os
recusara, devendo ser de imediato ou no prazo maximo dc 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas
condicoes, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

8. DA COl\/[PROVACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

i/-%~_
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8.1. A documentacao probatéria da execucao dos servicos sera recebida por sen/idor do orgao responsavel
devidamente designado, que procedera a analise e conferéncia de acordo com as condicoes estabelecidas no
contrato. Caso nao haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento.
8.2. A contestacao parcial da prestacao dos sen/icos, devidamente ressalvada em forma de glosa, nao impede o
recebimento e 0 pagamento dos demais sen/icos, sem prejuizo de a credenciada, no prazo de sessenta dias, a
contar da notificacao, recorrer da decisao.
8.3. O recebimento nao exclui as responsabilidades civil e penal da credenciada.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O Municipio pagara ao credenciado na proporcao dos services efetivamente executados, obsewados os
valores constantes do Anexo I deste Edital.
9.2. Os precos, bem como os procedimentos e orientacoes tecnicas relativas ao faturamento e pagamento das
despesas, serao objeto de analise pela contratante, levando-se em consideracao os valores constantes do Anexo I
deste Edital.
9.3. A fatura relativa aos servicos executados em cada periodo, cujo valor sera apurado atraves de medicao,
devera ser apresentada a Secretaria, a cada 15 (quinze) ou 30 (tiinta) dias, conforme determinado pela
administracao, para fins de conferencia e atestacao que providenciara o pagamento.
9.4. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apes a conferencia atestacao da medicao e fatura.
9.5. Se cabera pagamento por servicos ac-rescidos ou realizados antecipadamente quando previamente
autorizados ou determinados por escrito pela Secretaria contratante.
9.6. Serao descontados na fonte o valor relativo ao Imposto de Renda, Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza, conforme aliquota prevista no cedigo Tributario Municipal, e retido o INSS na aliquota de 1 1% (onze
por cento) sobre 0 valor da mao de obra declarada na fatura.
9.7. Em se tratando de pessoa juridica, a CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de recolhimento

9 8 Nenhum pagamento Isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara na
aprovacao definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente
9 9 Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA sera
cientificada, a fim de que tome providencias
9 10 Podera a CONTRATANTE sustar 0 pagamento da CONTRATADA nos segumtes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver suj eita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigacoes em geral para com terceiros, que possam dc qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadim lencia da CONTRATADA na execu ao dos servicos

do PIS, COFINS, IRPJ e CSL-L, no prazo de ate 20 (vinte) dias apes a data fixada para seu recolhimento.

13 9 -
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P .¢w-I-r<w-'mq.‘».3u'!11qq9.10. O valor dos services nae sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da public ao da
chamada ptiblica, circunstancia na qual as faturas serae reajustadas com base na variacao do IG -M divuli ado
pela Fundacao Gettllio Vargas - FGV. i ~>
9.11. A aplicacae do reajuste se fara a partir do 13° mes apes a publicacao do aviso de chamada publica,
Inantende-se fixo e valor por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.
9.12. A data base de referéncia sera a publicacao da chamada peblica e es possiveis reajustes, calculados a partir
desta.
9.13. Podera ser restabelecida a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre es encarges do contratado e a
retribuicao da Administracao para a j usta remuneracao do fornecimente, desde que objetivando a manutencae
do equilibrio econemico-financeiro inicial do contrato, na hipetese de sobrevirem fates imprevisiveis, ou
previsiveis, porem de censequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou
ainda, em caso dc forca maior, caso fortuito ou fate do principe, configurando alea econemica extraordinaria e
extracontratual, nos termos do Art. 65. lnciso II, alinea “d” da Lei 8.666/93, devendo ser fonnalizado atraves de
ate administrative.
9.14. O pagamento sera efetuado de confermidade com o volume de services efetivamente executado pelo
contratado, segundo as medicees atestadas pelo setor cempetente, acompanhada das Certidees do Contratado,
todas atualizadas, atraves de credito na Conta Bancaria do forneceder ou cheque nominal.
9.15. Nenhum pagamento sera efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao.
Esse fate nae sera gerador de direito a reajustamento de precos ou a atualizacae menetaria.

I0. DAS SANCOES
1: .. _r.~»»_._.._ t »frfi1;--~i1»-~~~~--W-WIT;-------------------A M’-"

10.1. Pela execucao insatisfateria dos services, tais come cebrancas de services nae realizados ou indevides,
emissao e outras faltas, bem come pelo descumprimento de quaisquer das cendicees constantes nesse Edital,
sujeita-se a credenciada as seguintes penalidades:
a) advertencia;
b) multa de:
b.l) 1,0 % (um por cento) ao dia sobre e valor estimado da centratacao, no caso de atraso na execucao do
objeto, limitado a 24 (vinte e quatro) horas, ate 0 maximo de 15 (quinze) dias;
b.2) 30,0 % (trinta por cento) sobre 0 valor estimade da contratacao, no caso de atraso na execucae do objeto
por periedo superior ae previsto na alinea “b.l”, ou em caso de inexecucao parcial da obrigacae assumida;
b.3) 50,0 % (cinquenta por cento) sobre o valor estimado da contratacao, no caso de inexecucao total da
obrigacao assumida;
c) suspensao temporaria do direito dc p211'I1C1pElI‘ de licitacae e impedimento de contratar com e Municipio de
Quixada-CE, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Ptiblica.
10.1.1. Se o forneceder nae mantiver a Proposta, falhar eu fraudar na execucao do service, comportar-se de ode
inideneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedide de licitar e contratar com o Municipio de Quixada e sera
descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Quixada pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de
aplicacao das seguintes multas e das demais ceminacees legais:
I - multa de 20% (vinte per cento) sobre o valor contratado no caso de:
a) apresentar documentacao falsa exigida para e certame;
b) nae manter a proposta;
c) fraudar na execucae do contrato;
d) comportar-se de mode inidenee;
10.2. O valor da multa, aplicada apes o regular processo administrative, sera descontado de pagamentes
eventualmente devidos pelo Municipio a adjudicataria eu cebrado judicialmente.
10.3. As sancees previstas nas alineas "a", "c" e "d" do subitem anterior podem ser aplicadas, cumulativamente
eu nae, a pena de multa.
10.4. As penalidades previstas nas alineas "c" e "d" tambem poderao ser aplicadas a credenciada, cenforme o
caso, que tenlia sofrido condenacao definitiva por fraudar recelhimente de tributes, praticar ate ilicito visando
fiustrar os obj etives da licitacao eu demonstrar nae possuir ideneidade para contratar com a Administracao.

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS
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11.1. A despesa decorrente do fornecimento do obj eto deste Edital correra a centa de recurses da“§.eQeLaria
Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente, sob a seguinte Dotacao Orcamentaria: M
11.2. O Municipio pedera dispender para a contratacao dos services objeto da presente CHAMADA PUBLICA
a importancia maxima constante do Anexo I deste Edital.
11.3. Os valeres constantes no Anexo I serao pages aos prestadores de service credenciades, de acordo com es
services efetivamente executados por cada contratado.
11.4. Os sen/ices contratados serao prestados de acordo com a necessidade da Administracae e deverao
respeitar es valeres estimades no Anexo I deste Edital, que correspondem ao limite orcamentario da unidade
orcamentaria contratante.

12. DA IIVIPUGNACAO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO
" r ,, , _______________

12.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ate cenvocaterio deste
Credenciamente, dentro dos prazos legais e cendicees estabelecidas na Lei 8.666/93.
12.2. Decaira do direito de impugnar es termos do edital de credenciamento perante a Administracao a pessoa
que nae o fizer dentro do prazo fixade no item 12.1, hipetese em que tal comunicacae nae tera efeito de recurso.
12.2.1- A impugnacao feita tempestivamente pelo interessado nae o impedira de participar do processo ate o
transite em julgado da decisao a ela peitinente.
12.3. Somente serao aceitas solicitacaes de esclarecimentos, providencias ou impugnacees mediante peticao
confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletrenica, em tinta nae lavavel, que preencham es
seguintes requisites:
12.3.l- o enderecamento a Secretaria de Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de
Ouixada;
12.3.2» a identificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobaterios) se for o caso, contendo o neme, preneme, estado civil, profissae, domicilio, ntlmero do
documento de identificacao, devidamente datada, assinada e protecolada na sede da Secretaria de
Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de Quixada, dentro do prazo editalicie;
12.3.4- e fate e o fiindamento juridico de seu pedido, indicande quais es itens ou subitens discutidos;
12.3.5- o pedido, com suas especificacees;
12.4. Cabera o(a) servidor designado pelo recebimento e julgamente dos pedidos dc credenciamento decidir
sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
12.5. A respesta do Municipio de Ouixada - CE sera disponibilizada a todas os interessados mediante afixacao
dc cepia da integra do ate proferido pela administracao no flanelegrafo da Prefeitura de Quixada, conforme
disposto no artige 87 da Lei Organica do Municipio e constituira aditamento a estas Instrucees.
12.6. O aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.
12.7. Acolhida a peticao de impugnacao contra o ate convocaterio que imperte em modificacae dos termos do
edital sera designada nova data para o recebimente das propostas de credenciamento para realizacae do certame,
exceto quando, inquestienavelmente, a alteracao nae afetar a formulacao das propostas.
12.7.1~ Oualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto
quando, inquestienavelmente, a alteracao nae afetar a fermulacae das propostas.
12.8. DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitaterio, o(a) Presidente(a) ou a autoridade superior,
podera promover diligencias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar infonnacees eu permitir sejam
sanadas falhas formais de decumentacao que complementem a instrucao do processo, vedada a inclusae
posterior de documento ou infermacao que deveria censtar originariamente da proposta, fixando o prazo para a
respesta.
12.8.1- Os interessados notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicienais deverao faze-lo no prazo
determinado pele(a) Presidente(a), sob pena de desclassificacao/inabilitacao.
12.9. REVOGACAO E ANULACAO: O Municipio de Quixada-CE podera revogar a licitacao por razees de
interesse peblico, no todo ou em parte ou anular esta licitacao, em qualquer etapa do processo.

13. DOS RECURSOS
— —“WM - —"“'?¢“1"““ ,3‘~. 6 .

I»,



.2.-Iv§§"'\
35% an if

/.<

I H, 1|» ,, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - S UMA
Gcsifio intcligcrirc, goI'cr:m_iu.~'ro

I'*'F=4

W3.
,. gaiis ESTADO no CEARA‘t /1PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA r 1‘z

.A.,,_,,,.A~o“”>'¢" _ urvnmmwKIND W13.1. O interessado cujo requerimento for considerado inepte pedera interpor recurso no prazo 05(cinpo§‘@as K)
eteis, a contar da ciencia da decisao, assegurada a ampla defesa e e contraditerio. ii” fpw
13.2. Os recurses deverao ser dirigidos a(o) Contratante, interpostos mediante peticao ‘d2h~I1.o,gi;a__ada%/
devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprevara sua condicao como tal.
13.3. Os recurses relacionados com a habilitacao e inabilitacao da interessada deverao ser entregues
protocolizadas na Secretaria de Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente, no devido prazo, nae sendo
conhecides es interpostos fora dele.
13.4. Recebido o recurso pela Administracao, devera ser enviade, devidamente informado pelo sen/idor
encarregado pelo julgamente do credenciamento, ao(a) Secretario(a) Municipal, que preferira sua decisao.
13.5. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que es autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.
13.6. Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a e do vencimento, e considerar-se-ao es
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrarie.
13.7. As decisees sobre es recurses interpostos serao feitos aos interessados mediante publicacao no
flanelegrafe da Prefeitura de Ouixada, conforme disposto no artige 87 da Lei Organica do Municipio.

14. DA ATUALIZACAO FINANCEIRA
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14.1. Os valeres financeiros pages aos prestadores obedecem ao disposto no ANEXO I deste Edital, e eventuais
reajustes observarao atos posteriores editados pela administracao municipal.

15. FRAUDE E CORRUPCAO

15.1. Os credenciades deverao obsewar es mais altos paclrees eticos durante o curse deste processo e na
execucae do contrato, estando sujeitas as sancees previstas na legislacao brasileira.
15.2. Compete ao credenciado declarar eventual incompatibilidade eu impedimento seu quanto a contratacao
junto ao Municipio, sobretudo no que tange a inacumulabilidade de cargos eu funcees pablicas disposta
constitucionalmente.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS
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16.1. Nenhuma indenizacao sera devida aos proponentes pela elaboracae dc propesta ou apresentacao dc
documentos relatives a este Credenciamento.
16.2. Sem prejuize das disposicees contidas no Capitulo III da Lei n° 8.666/93, o presente Edital e a propesta da
credenciada serao paites integrantes do contrato.
16.3. Os cases omissos serao resolvidos com base nas disposicees constantes da Lei n° 8.666/93, nos principios
de direito publico e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas.
16.4. A Contratante sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao dos termos de credenciamento
celebrados, procedendo ao registre de eventuais ocorrencias e adetando as providéncias necessarias ao seu fiel
cuinprimento.
16.5. Conforme e disposto no paragrafe enico, do artige 61, da Lei n° 8.666/93 em cembinacae com a Lei
Organica do Municipio, es termos de credenciamento serao publicados no flanelegrafo da Prefeitura de Quixada
na fenna de extrato.
16.6. A Administracae pedera subsidiar-se em pareceres emitidos por tecnicos ou especialistas no assunto
obj ete deste Credenciamento.
16.7. Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.
16.8. Quaisquer informacees pederao ser obtidas das 08:00h as 17:00h, diretamente na Sede da Secretaria de
Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de Quixada, situade na rua Dr. Eudasio Barroso,
1.631, Planalto Universitario, Quixada-CE.
16.9. O Prejete Basico pedera ser examinado por qualquer interessado na sede da Secretaria de
Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de Quixada.
16.10. Todas as normas inerentes as contratacees do obj ete deste Ceitame, discriminadas no Anexo — Termo de
Referencia deste Instmmento Cenvocaterio deverao ser minuciesamente observadas pelos interessados quando
da elaboracao de suas propostas.
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de CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecide pelo licitante, ou mediante pagamento de cepia I rogiiafiaai nos' 5]’

\%Q€~Anib' t
horarios de 08:00 as 17:00 horas, na Sede da Secretaria de Desenvolvimente Urbano e Meio e _\ Ien e ‘go
Municipio de Quixada, situada no endereco constante do preambulo deste edital, ficando es autos de“presente
processo administrative de Credenciamente a disposicao para vistas e cenferencia dos interessados, ficando o
licitante obrigado a;
a) Fornecer CD ROOM, PEN DRIVE.
16.1 1.1. O referido edital e seus anexos tambem estao disponiveis no(s) seguinte(s) sitie(s) virtual (is):
www.tcc.cc.go\.-'.br/llicitacocs. nos tennos da IN 04/2015-TCM/CE e na pagina da Prefeitura municipal de
Quixada-CE Site: WWW.QUIXADA.CE.GOV.BR I E-mail: sedt11nag.xda(ci?tgpiailcom.
16.12. No interesse da Administracao Municipal e sem que caiba as interessadas qualquer tipo de indenizacae,
fica assegurado a autoridade cempetente:
a) Alterar as condicees, a qualquer tempo, no todo ou em parte, do presente credenciamento, dande ciencia aos
interessados na forma da legislacao vigente.
16.13. Os avisos de prosseguimento das sessees, a decisao sobre es recurses interpostos, a Anulacao eu
revogacao serao feitos aos interessados mediante publicacao no fianelegrafe da Prefeitura de Quixada, conforme
disposto na Lei Organica do Municipio.
16.14. Para dirimir, na esfera judicial, as questees oriundas do presente edital sera competente o Fore da
Comarca de Quixada - CE.

Quixada-CE, 03 de marco de 2020
.-

/\...
Francisco k(iIl1aI'3M_“.'obo De Carvalho

Secretario de Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA {L g i

\1 - OBJETO \,__
O presente Projeto Basico tem como objeto especificar services, definir recurses e parametros para o
Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestacao de services de mao-de-obra visando a
execucao de pavimentacao em pedra tosca e paralelepipedo de interesse da Secretaria de
Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de Quixada, tudo confenne especificacees e
condicees contidas neste Terme de Referencia.

1.1. JUSTIFICATIVA:
Visando a melhoria da qualidade de vida da populacae, o Municipio de Quixada necessita realizar uma serie de
services de pavimentacao asfaltica em diversas ruas do Municipio. E sabido que a pavimentacao de mas traz
intimeros beneficios, comecando pela diminuicao de doencas provecadas pela poeira e pela agua parada que se
forma nas vias de cliao batido, sem contar na valerizacao dos imeveis urbanos adjacentes.
Alem disse, essa administracao tem como prioridade e bem estar social e com isso garantir a populacao em
geral e apoie institucienal, quanto ao direito de ir e vir.
Nesse centexte o presente processo tenciena contratar apenas a mao-de-obra para a execucao dos services de
pavimentacao, arcando a administracao pfiblica ainda com es custes dos insumes para a realizacae dos services,
e atendendo a todas as normas e leis existentes no nosso pais resolveu promever e presente processo de
chamada peblica que credenciara todos os interessados que atenderem aos requisites do edital.

1.2. I)EsCRICAo DOS SERVICOS

HM

Pavimentacao em pedra tosca com 8 4
rejuntamento (Agregado Adquirido) M2 i 14'182’O8 4’66 RS; 6608 ’ 9
Pavimentacao Paralelepipedo com f } J 7 77

1'2 rejuntamento (Agregado Adquirido) M2 1418208 621 R$ 8&0 0’ I

TOTAL ( R$ 154.159,21
1.2.1. PAvIMENTACAe
O Projeto de prestacao de sen/ices de mao de obra para execucao de pavimentacao em PEDRA TOSCA E
PARALELEPIPEDO fei elaborado de acordo com as Instrucees de Service para Projeto de Pavimentacae
contidas no Manual de Services para Estudos e Prejetos Rodoviaries do DER, com base nas pesquisas dc
valeres de mae de obra praticados no mercado atuai.
O projeto contempla o credenciamento de equipes compostas per CALCETEIRO E SERVENTES, para
trabalhar com metas de producao preestabelecidos nesse memorial cenforme cada service.

1.2.1.1 C2895 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO
ADQUIRIDO) (M2)
~ A pavimentacao sera em pedra tosca de boa qualidade sobre colchao de areia com rejuntamento total no trace
1 (cimento e areia grossa). Antes do rejuntamento devera ser executada uma cempactacao mecanizada com
auxilio de um compactader de placas. Sera executada do meio fie para o centre da via. Oualquer Irregularidade

12- I
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ou depressao que venha surgir na ocasiao da cempactacao devera ser imediatamente COITlgC13"}981’fi‘“‘§]___121‘¢“'S¢j’3“‘“
- , , . , . 1:‘ :5! 5reestabelecide o nivel normal. O assentamento da pedra tosca devera ser feito atraves do aux1l1 de pen§e1re_§ de

ace, ae longo do seu eixo, espacades de 10 em 10m no maximo. Nesses penteiros marcam-se o ivel da rua. A
secao transversal coiresponde a cada um dos penteiros que com exatidae reproduzira o abaulamea consta
no projeto. Para fazer a pedra tosca pesicionar-se de maneira correta, o calceteiro fara use de um martelo e tera
cautela para nae prejudicar a pedra que estej a corretamente assente.
rejuntamento devera ser feite com argamassa de cimento e areia grossa no trace 1 apes o assentamento e
cempactacao das pedras com a previa varricao da superficie por ela definida. A prefundidade minima da junta
entre as pedras devera ser de 7cm. Antes do espalhamento da argamassa devera se molhar as pedras. A
argamassa utilizada no rejuntamento devera atingir uma coleracao uniforme e ser rigorosamente bem tracada. A
qualidade da argamassa depende tanto das caracteristicas dois cemponentes, come do prepare correto. A mistura
da argamassa devera ser feita no local da obra manualmente ou em betoneira.
Afim de estabelecer limites de preducao por credenciado, neste memorial foi utilizado a media em
pesquisas de execucao de ebras de calcamento em pedra tosca c/rejuntamento, de fonna que es
colaberadores nae pedera exceder o limite de 30mg por dia ou 660ml por mes. Meta estabelecida para que
nae exista subcontratacao dc services.

1.2.1.2 C2893 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO Cl REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
A Pavimentacao em paralelepipedo consiste no assentamento de pedras Paralelas, sobre lastro de areia
grossa.cem espessura de 15 cm. As pedras deverae ter dimensees entre 15 e 20 cm de comprimento, 10 a 12 cm
dc largura e 8 a 10 cm de altura, assentadas de Inodo a se manter um alinhamento ou uma paginacae definida.
Area do paralelepipedo adotado = 0,0204 mg
Volume do paralelepipedo adotado = 0,0024 mi
1.2.2 especifico pedra granitica adotado = 1 T/m3 (1500 a 2400 kg/m3)
As pedras serao cravadas justapostas de mode a nae deixar juntas com largura superior a 3 cm. A pavimentacao
sera executada com rejuntamento em teda a extensae da pavimentacao com argamassa de cimento e areia s/ pen.
Trace 1:3. Cencluide e assentamento das pedras, sera feita a cempactacao em duas etapas, sendo a primeira de
forma manual, com a utilizacao de malhe de 10 a 15 quilos, e a Segunda utilizando-se cempactador liso
TANDEM AUTROPLOPELIDO. Afim de estabelecer limites de preducae por credenciado, neste memorial foi
utilizado a media em pesquisas de execucao de ebras de calcamento em pedra tosca c/rejuntamento, de fonna
que os colaberadores nae pedera exceder e limite de 30m2 por dia ou 660mg por mes. Meta estabelecida para
que nae exista subcentratacao de services.

2. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
2.1. O credenciado prestara, pessoalmente (no caso de pessoa fisica) ou por meio da sua equipe indicada (no
case de pessoa juridica), es sen/ices descritos neste Terme de Referencia.
2.1.1 Os services serao executados nos locais determinados pela administracao, segundo as ordens de service
expedidas;
2.2. O credenciado fica sujeita a fiscalizacao da Equipe tecnica da Contratante, a qualquer tempo.
2.3. Os sen/ices a serem prestados serao aqueles insertos neste Terme de Referencia e que tenham sido
solicitados pela contratante.
2.4. Para cada service a ser executado a administracao expedira a cempetente ORDEM DE SERVICOS.
2.5. Os services deverae ter sua execucao iniciada pelo contratado no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar
do recebimento da ORDEM DE SERVICOS pela administracao, na forma definida pela unidade Gestera,
observando rigorosamente as especificacees contidas no Terme de Referencia, nos anexos, no contrato e
disposicees constantes de sua propesta.
2.5. 1. As ordens de services pedera disper qual e prazo de execucao de cada service.
2.6. Os contrates quando celebrades pederao ter vigencia de ate 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
contrato, podendo ser prerregados na fonna do art. 57 da Lei Federal N“ 8.666/93, alterada e consolidada.
2.7. A recusa injustificada ou a carencia de justo motive da credenciada em assinar a ORDEM DE SERVICO, o
contrato eu a nae prestacao do mesme, no prazo e condicees estabelecidos, sujeitara a Licitante a aplicacae das
penalidades previstas neste Edital.
2.8. O objeto devera ser executado, conforme determinado no presente edital, nos horaries, prazos e condicees
estipulados previamente, designade pela Unidade Gestera, durante o periodo contratual e rigorosamente de
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q .‘“"“*~.,¢;acordo com as especificacees estabelecidas no credenciamento e no contrato, sendo que a ~o ebseiwiificiallr
destas condicees, implicara na nae aceitacao dos services, sem que caiba qualquer tipo de r lamacao eu
indenizacao por parte da inadimplente. M
2.9. No caso de constatacao da inadequacao da execucao do objeto a ser prestado as normas e exigencias
especificadas neste Edital, no Tenno de Referencia, no contrato, na ordem de service ou nas normas tecnicas, a
Administracao es recusara, devendo ser de imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados
as supracitadas condicees, sob pena dc aplicacae das penalidades cabiveis, na ferma da lei e deste instrumento.
2.10 Os services previstos deverae ser executados observando ainda as segniintes especificacees:
1- Os contratados deverae observar es horaries de execucao dos services, segundo as ordens de service
expedidas, observando ainda e horario de funcienamento dos ergaos temadores dos services, inclusive sabados,
domingos e feriades.
2- Todas as despesas remuneraterias, indenizaterias ou tributarias, bem como encargos financeiros e de inteira
responsabilidade do Contratado.
3- O(a) contratado(a) devera respeitar e cumprir todos es regulamentos e normas adotadas pela Prefeitura de
Ouixada, devendo ser afastado imediatamente de suas funcees, no local da prestacao dos services, o
prefissional, cujo comportamento ou permanencia seja considerado pela CONTRATANTE, inconveniente ou
incapaz para as fiincees exercidas.
4- Os services serao executados preferencialmente das 07:00h as 17:00h.
5- A contratacao nae impertara em vinculo trabalhista de qualquer natureza junto ao Municipio.
6- Poderao es profissionais ser convocados para executar es services em quaisquer dias e horarios.
7- Os profissionais devem ser qualificados, higienicos, dinamicos, ter boa apresentacao, ter iniciativa, pericia,
agilidade e conhecimento pratico a ser exeeutade, atender com presteza as solicitacees emanadas pela
Administracao Peblica e ter responsabilidade com as atividades desenvolvidas.
8- Os services sao contratados diretamente ao credenciado, que tem a responsabilidade exclusiva e integral pelo
atendimento do service selicitado, mediante a disponibilizacao de profissional que atenda as exigencias desse
instrumento.
9- A administracao divulgara com antecedencia minima dc 05 (cinco) dias a escala dos services, observando a
previsao da demanda da Secretaria de Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente para determinade lapse
temporal.
10- A administracao, considerande fateres imprevisiveis ou previsiveis, porem de consequencias incalculaveis,
pedera solicitar services extraerdinarios, assim compreendidos es services nae relacionados na escala ordinaria
divulgada.
11- Os profissionais contratados devem preencher es requisites exigidos para a execucao dos services, 24 (vinte
e quatro) horas por dia, para atendimento das demandas da administracao, que poderae ser solicitados a
qualquer tempo, segundo a necessidade imprevisivel ou incalculavel do service ptiblico.
12- O service extraordinarie sera remunerado com o mesmo valor do service ordinario, cujo pagamento se dara
por producao em mg (metres quadrados).
13- No case de pessoa juridica, sem prejuizo da aplicacae das penalidades previstas, teda e qualquer ausencia
dos profissionais disponibilizados ao local de trabalhe, justificada eu nae, devera ser suprida por outro
prefissional que atenda aos requisites tecnicos exigidos, no prazo de uma hora, contado do horarie definido para
inicio dos trabalhos (em se tratande de falta ao service) ou da comunicacao a credenciada/centratada (em se
tratando de abandono do service apes o seu inicio).
14- O Municipio de Quixada-CE pedera solicitar, motivadamente, a substituicae de quaisquer profissionais nos
locais de trabalho.
15- Case a contratacae recaia sobre pessoa juridiea, a mesma pedera instalar ponto eletrenico ou disponibilizar
fiscal de ponto, para controle de frequencia de seus fiincionarios nas dependencias dos locais de execucae dos
services. O contratado devera manter preposto, aceito pela Administracao, no local do service, para representa-
lo na execucae do contrato, nos moldes do artige 68 da Lei n.° 8.666/93;
15.1. A administracao pedera cobrar assinatura de ponto dos profissionais contratados.
16- As decisees e providencias solicitadas, que ultrapassarem a competencia do representante da contratada
deverae ser comunicadas per este a seus superiores, imediatamente, para a adocao das medidas cenvenientes.
17- Os services contratados deverae ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da expedicao da
ORDEM DE SERVICO pela administracao. xx
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18- Os contratados deverao cumprir rigorosamente toda a legislagao aplicavel na exe gao
contratados, especialmente os referentes a seguranoa e a medicina do trabalho; it *
19- No decorrer da execugao do contrato, a administragao so reserva ao direito de alterar 0 hora ' e 0 lwiajfida’
trabalho do profissional contratado; ’
20- O Contratado é responsavel pela sua locomooao ate’ os locais onde serao prestados os servioos.
21- Os servigos deverao ser executados nos locais indicados pela Contratante, de acordo com as normas técnicas
vigentes, bem como com os regulamentos e instruooes internas relativas ao orgao onde os sen/ioos serao
prestados.
22- Os materiais e insumos a serem empregados durante a prestagao dos servigzos, bem como os demais
funcionarios e corpo técnico serao fornecidos pela Contratante.
23- Os contratados serao responsaveis pela prestaoao do servigos autorizados pela CONTRATANTE,
abrangendo os servioos de pavimentaoao.
24- Para que 0 atendimento citado no item anterior seja efetivado, serao concedidas aos profissionais todas as
condig:6es e recursos necessarios, limitados a estrutura funcional da Contratante, nao constituindo isso, motivo
para recusa ou ma qualidade no atendimento.
25- Caso a contrataoao seja finnada com pessoa juridica a mesma podera prestar os servioos com qualquer
Profissional, entretanto, fica obrigada a fornecer a Contratante, os segumtes documentos do cada profissional
que prestara os servioos:
a) Copia do comprovante de experiéncia;
b) Copia do RG e CPF;
26- Os sen/ioos serao executados em jornada de O8 (oito) horas diarias com intervalo de 1 a 2 horas.
27- A alimentaoao dos contratados sera custeada por estes, nao possuindo a administragao qualquer custo em
relagao a esse item.
28- Em caso do impontualidade do profissional prestador dc servigos, quanto aos horarios de entrada ou saida do
plantao, a administragao anotara em livro de fiscalizaqao, visando embasar a aplicagao das penalidades cabiveis.
29- No caso de contratado pessoa juridica:
a) 0 pessoal disponibilizado na prestagzao de servioos devera ser em nfimero suficiente para 0 desenvolvimento
normal das atividades, bem como a qualificagao técnica adequada a finalidade a que se destina;
b) Se eventualmente o profissional tiver necessidade de ausentar-se do scrvioo para acompanhar o paciente em
transferéncia, ficara a cargo da contratante, providenciar um substituto, de imediato, para a realizagao do plantao
em seu lugar.

3. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar através de equipe técnica da Contratante a execuoao dos servioos por meio de
servidor especialmente designado, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas por parte da contratada;
b) Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condiooes de preoo e prazo estabelecidas neste contrato;
c) Atestar a execuoao do objeto por meio do setor competente;

4. DAS OBRIGAQOES CONTRATADA:
4.1 Serao obrigaooes do CREDENCIADO quando CONTRATADO, durante todo 0 prazo dc vigéncia
contratual:
a) Atender aos servioos, confonne as ordens de sen/igo expedidas, com elevado padrao dc eficiéncia, sujeitando-

se, ainda, as regras da Lei n° 8.666/93, no que couber;
b) Cumprir prontamente, por ocasiao da realizaoao dos servioos, os procedimentos e orientaooes constantes das

ordens do sewigo enviadas e os procedimentos acordados entre as partes;
c) Atualizar, perante o CREDENCIANTE as alteragoes promovidas no ato constitutivo, bem como a licenoa de

funcionamento e termo de responsabilidade técnica vigente, mediante a apreselltaoao de copia autenticada;
d) Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condigoes que ensejaram o credenciamento da lnstituioao,

panicularmente no que se refere a atualizaoao de documentos e as condiooes exigidas por ocasiao da
realizagao de inspegoes;

f) Efetuar o pagamento de encargos fiscais e sociais, bem como de quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execuoao deste Contrato;
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g) Comunicar ao gestor deste Contrato, de forma clara e detalhada, todas as ocorréncias ano aisaaaai»
execucao dos servicos, bem como mudanca dc endereco dc suas instalacoes fisicas; “ii

h) Realizar, por si ou por intermédio de sua equipe, os servicos constantes das ordens de sen/ico§\__
i) Encaminhar, em envelope lacrado, juntamente com a nota fiscal/fatura, a relacao discriminada

realizados, bem como a copia da autorizacao do CREDENCIANTE.
j) Conduzir a execucao do contrato pertinente ao objeto do presente em estrita observancia a legislacao Federal,
Estadual, Municipal, trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias;
1) Executar o objeto de acordo com as normas e condicoes previstas neste edital, inclusive com as prescricoes da

Lei n° 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou parcial;
m) Aceitar nas mesmas condicoes de sua proposta, os acréscimos ou supressoes dos servicos que pon/entura se

fizerem necessarios, a critério exclusivo do Municipio;
n) Comunicar a fiscalizacao de imediato, qualquer ocorréncia anormal que se verifique;
o) Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Municipio, incluindo dados tecnicos e operacionais

sobre o objeto;
p) Adequar, por determinacao do Municipio, qualquer servico que estej a sendo executado em desconformidade

com o disposto neste Edital ou que nao atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até 0 prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridos;

q) Nao subcontratar o obj eto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipotese. A subcontratacao parcial
somente sera aceita mediante a aquiescéncia previa e expressa do Municipio;

4.2. A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e
condicoes a seguir estabelecidas:
a) Prestar os servicos dc acordo com PROJETO BASICO e memorial descritivo, partes integrantes do edital.
b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais
pefrinentes ao obj eto contratado.
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos servicos e bens, bem como
utilizacao correta de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, garantindo sua
perfeita utilizacao.

4.3. A fiscalizacao sera da Secretaria Contratante do Municipio de Quixada. Todos os problemas advindos de
cada Ordem de Servico serao tratados inicialmente com a Fiscalizacao e posteriormente, se nao houver solucao
compativel, com o (a) Secretario (a).
4.3.1. A Contratada devera se limitar a execucao dos servicos especificados na Ordem Especifica de Services,
sob pena de executar e nao receher.
4.3.2. Os servicos objeto deste processo licitacao nao poderao ser subcontratados total ou parcialmente.

5. FUNDAMENTACAO LEGAL: Art. 25 da Lei n.° 8.666, de 21/06/93.

6. PREVISAO DE CUSTOS
A previsao de recursos necessarios para a contratacao dos servicos, objeto do presente processo é de RS
154.159,21 (cento cinquenta quatro mil, cento cinquenta nove reais vinte e um centavos).

7. DOTAC/10 ORCAMENTARIA
Os sen/icos serao pagos com recursos oriundos do Tesouro Municipal serao empenhados a conta das segumtes
Dotacoes Orcamentarias:

8. PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO DE CFEDENCIAMENTO E DO CONTRATO:
O TERMO DE CREDENCIAMENTO tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.
O CONTRATO produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da assinatura do Termo Contratual e vigera pelo
prazo de ate 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e
consolidada.

9. DA FISCALIZACAO 12 GERENCIA no CONTRATO
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9.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pe1o(a) gerente de contrato d cada Ilainidade
Gestora, especialmente designado, por cada Gestor, de acordo com o estabelecido no art. da Lei N
8.666/93, doravante denominado GERENTE DE CONTRATO. VpQ5if
9.1.1. O gerente de contrato ora nominado podera ser alterado a qualquer momento, justificadamcnte, caso haja
necessidade por parte da contratante.

10. DISPOSICOES FINAIS
10.1. Este termo de referéncia visa atender as exigéncias legais para o procedimento de Contratacao apos a
realizacao do Credenciamento, constando todas as condicoes necessarias e suficientes, ficando proibido por este
termo exigir clausulas ou condicoes que comprometam, restrinjam, ou frustrem a fonna de conducao do
credenciamento.
10.2. Reproduza-se fielmente este termo dc referéncia na minuta do edital.

1

OW/Mm‘Francisc0k"Kildary Lobo De Carvalho
Secretario de Desenvolvimento Urbano e Meio e Ambiente
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- I MEMORIAL DESCRITIVO

1
OBRA: l PROJETO oe §ZREDENClAMENTO MAO os OBRA oz EXECUCAO DATA A 22./oiizozc B13159 3.3%i ”“~=-s»‘wW"““ i PAVIMENTA AO DE PEDRA TOSCA E PAR LE - ~ ’

1 LOCAL: PREFEWUR/E MUNICIPAL DE QUIXADA/CE A LO mm VERSAU "ORA MES REF
ml-;;;;_:s¢ SEWFR/= 0251 com DE$ONERPChO as 20'-=2 - '2

1 - . A 1. - cuewre REFEITURAB/lUNlClPAL DE QUIXADA/CE E SMP 29 9 ‘~91/' 9E$WER*\¢“@ aim sfiifirrr»
1 COlVlPOSlCOES PQOPPIAS - _
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In mi~§>K.=<1 u<1:

1. PAVIMENTA ‘A0 1' g@ Q.
O Projeto de Qredenciamento de mao de obra para execucao de pavimentacao em PEDRA TOSKA E ‘rim ~._
PARALELEPlPEDO fol elaborado de acordo com as lnstrucoes de Service para Projeto de Pavi engacao o Mas
no Manual de Servioos para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER, com base nas pesquisas e va'l”€‘5‘re, l as
de obra praticados no mercado atuai. A A 1
O proiero contempla o credenciamento de equipes compostas por CALCETEIRO E SERVENTES, paraftr‘al§}‘alna:?‘~~ /
com metas de producao preestabelecidos nesse memorial conforme cada service. \il/ V,

» 

1.1. C2895 - PAVIMENTAQAO EM PEDRA TOSCA Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) pp

— A pavimentacao sera em pedra tosca de boa qualidade sobre colchao de areia com rejuntamento total no trace
1:3 (cimento e areia grossa). Antes do rejuntamento devera ser executada uma compactacao mecanizada com
auxilio de um compactador de placas. Sera executada do meio fio para o centro da via. Qualquer irregularidade 9;
depressao que venha surgir na ocasiao da cempactacao devera ser imediatamente corrigida para que seia
reesiiabelecido o nivel normal. O assentamento da pedra tosca devera ser feito atraves do auxilio de penteiros de
ago. ao longo do seu eixo, espagados de 10 em 10m no maximo. Nesses ponteiros rnarcam-se o nivel da rua. A
secao transversal corresponde a cada um dos penteiros que com exatidao reproduzira o abaulamenro constante no
projeto. Para fazer a pedra tosca posicionar-se de maneira correta o calceteiro fara uso de um martelo e tera
cautela para nao prejudicar a pedra que esteja corretamente assente.
O rejuntamento devera ser feito com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3, apos o assentamento e
compaciaeao das pedras com a previa varricao da superficie por ela definida. A profundidade minima da junta enére
as pedras devera ser de 7cm. Antes do espalhamento da argamassa devera se molhar as pedras. A argamassa
utilizada no rejuntamento devera atingir uma coloracao uniforme e ser rigorosamente bem tracada. A qualidade ea
argamassa depende tanto das caracterlsticas dois componentes, como do preparo correto. A mistura da argamassa
devera ser feita no local da obra manualmente ou em betoneira.
Afim de estabelecer limites de produgao por credenciado, neste memorial fol utilizado a media em pesquisas de 6...“
execugao de obras de calcamento em pedra tosca c/rejuntamento, de forma que os colaberadores nao podera
exceder o limite de 30m2 por dia ou 660m2 por mes. Meta estabelecida para que nao exlsta subcontratagao de
servigos.

1.2. C2893 - PAVIMENTAQAO EM PARALELEPlPEDO Cl REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

A Pavimentaeao em paralelepipedo consiste no assentamento de pedras Paralelas, sobre lastro de areia
grossacom espessura de 15 cm. As pedras deverae ter dimensoes entre 15 e 20 cm de comprémento 10 a 12 cm
de largura e 8 a 10 cm de altura, assentadas de modo a se manter um alinhamento ou uma paginagao definida.
Area do paralelepipedo adotado = 0,0204 m2
Volume do paralelepipedo adotado = 0,0024 m3
P especlfico pedra granitica adotado = 1,5 T/ms (1500 a 2400 kg/ms)
As pedras serao cravadas justapostas de modo a nao deixarjuntas com largura superior a 3 cm. A pavimentacao
sera executada com rejuntamento em toda a extensao da pavimentacao com argamassa de cimento e areia sf pen.
Traco 1:3.
Concluido o assentamento das pedras, sera feita a compactacao em duas etapas, sendo a primeira de forma
manual, com a utilizacao de malho de 10 a 15 quilos, e a Segunda utilizando-se compactador liso TANDEM
AUTROPLOPEUDO.
Afim de estabelecer limites de producao por credenciado, neste memorial fol utilizado a media em pesquisas de "
execugao de obras de calcamento em pedra tosca c/rejuntamento, de forma que os colaberadores nao podera
exceder o limite de 30m2 por dia ou 660m2 por mes. Meta estabelecida para que nao exista subcontratacao de
services.

Francisco Wallysson Paiva Magailiérs
Eng, Ciiil CREME 061141988-ll
Preleiiiira lluiiicipal (lEQlllXZ1llE1
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1 RESUMO DO ORQAMENTO
' ‘ OBRAI PROJETO DE CREDENCIAMENTO MAO DE OBRA DE EXECUQAO DATA: 22/O1/2020 BDl : O 30%
1 ‘""” 1 PAVIMENTAQAO oa PEDRA TOSCA E PARALELO FDNTE VERSM MOM MESa P i

1 $4’ - 1 ‘& LOCAL. | PREFEFFURA l\/lUNlClPAL as QUlXADA.lCE SEWFRA D26 1 COM DESDNERAC/$0 552%
l
' PREFElTURA MUNlC|PAL DE QUIXADA/CE °°MP°$’¢°E$ ‘°R°""'Aswill .~;i» CUENTE: ‘2-22:2

REF.

l

cooioo oEscRi<;£\o PREQO TOTAL
3/.

a PAVIMENTAQAO 154159.21.
1DC.‘§:I

VALOR ORCAMENTO; 154.159,21

VALOR BDI TOTAL; 0,00

VALOR TOTAL: 154.159,21

Cento e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Cinquenta e Nove reais e Vinte e Um centavos
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“*~*%**" p PAVIMENTAQAO OF PEDRA rose/1 E PARALELO
Qfifiiada LOCAL: 1

CLIENTE: 1 PREFElTURA MUN|ClPAL DE QUIXADA/CE S""‘*°‘

~ PLANILHA ORQAMENTARIA
OBRA: 1 PROJETO DE CREDENCMMENTO MAO DE OBRA DE EXECUCAO

DATA : 22/O1./232$ BDl Z C"
* ' FONTE

PREFEETURA l\/1UNlClPAL DE QUIXADAICE SEWW VERSAO HORA MES "
0251 ZZCM CESONEPMCHC as 20

2019/11 com DESONEQ 1.,»-V ~ 5; _
COMPOSMILOES e>.o=e A"

l'l’EM CODIGO
FONTE I UNID QUANTIDAD

PAVIMENTAQAOL - LL I L_789 ¢PA\/IMENTACAO EM PEDRA TOSCA C.’ REJUNTAMENTO
m__ r j l-(AGREGADO ADQUlRlDO) SElNFRA 5 l\/l2

l j 141222.081
I C289.) PAVIMENTACAO EM PARALELEPlPEDO Cr’ REJUNTAMENTO lHAGREGADO ADQUlRlDO‘i SEWFRA 1 M2 1 14182.08?

VALOR ORQAMENTQ 15415931

Cento e Cinquenta e Quatro MEI Cento e Cinquenta e Nove rears e Vmte e Um centavos
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Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 - Alterada e Consolidada
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A) SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO *=-~.»».... /,,,_%_

PROCEDIMENTO DE CHAMADA PUBLICA N“ 2020/(JOISEDUMA

if?$3.E3 i“%
ZrANEXO II - MODELOS DE SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO \\

- aw... .iv. M»,. .»..‘,_ 1-M.Is... ,4. “W
Razao Social: \‘~ ..,/”
CNPJ: \"“‘*”'”'”
Endereeo: CEP:_
Fone: Fax:
Banco: _& Agéncia N.°: _ Conta Corrente nf’;

OBJETO: Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestacao de servicos de mao-de-obra visando a
execucao de pavimentacao em pedra tosca e paralelepipedo de interesse da Secretaria de Desenvolvimente
Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de Quixada, tudo conforme especificacoes e condicées contidas no
Termo de Referéncia, constante dos Anexos do Edital da Chamada Pliblica n° 2020/OOISEDUMA.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de Ouixada,

Pela presente, atendendo a Chamada Pfiblica acima especificada, solicito CREDENCIAMENTO para fazer
parte do banco de pretensos e eventuais prestadores de servico de pavimentacao da Secretaria de
Desenvolvimente Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de Quixada, na seguinte area:

I ITEM lg DISCRIMINACAO l UNID l VALOR UNIT.
l l l

Assim, declaro inteira submissao aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N.” 8.666/93, atualizada
e as clausulas e condicoes constantes do Edital do referido procedimento administrativo.

Estou ciente de que a assinatura do TERMO DE CREDENCIAMENTO, por si so, nao me garante o direito a
contratacao, mas apenas a mera expectativa de direito, sendo certo, que eventual convocacao para celebracao de
contrato esta subordinada ao juizo de conveniéncia e opoirunidade da Administracao Publica.

Assumo desde logo o compromisso de bem e fielmente executar os servicos nos quais solicito o
credenciamento, caso seja eventualmente contratado(a), seguindo as orientacées emanadas da administraoao
municipal, do presente procedimento e da legislacao em vigor.

Na OpO1TLlI1l(121C1€, solicito a juntada e analise dos documentos em anexo, para fins de comprovacao dos
requisitos exigidos no instrumento convocatorio.

Espera deferimento.

Ouixada-CE, __ de de .

PROPONENTE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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‘El 6
1,‘ i Ya JEdital de CHAMADA PUBLICA N.“ 2020/OOISEDUMA “»e.____wWif€//

%'

ANEXO III — MODELOS

B) DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

ii?.,,<23 Ema‘

‘ ‘I L_,x;,,,,-;_,g‘y,s.¢¢n(1~',?->-'~‘;$'~Y*"“"’
‘M ,..~...a»;

-:<€”*'q... E‘ _..
Q .

O proponente ............................... .., CNPJ/CPF................. .., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Quixadé - CE, >>>> dg >>>>>>>>>>>>>de 2()>>_

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(Assinatura do representante legal)
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ANEXO III — MODELOS
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‘*1. 1’C) DECLARACAO DE INEXISTENCLA DE FATOS SUPERVENIENTES

Edital de CHAMADA PUBLICA N.° 2020/UOISEDUMA

Declaro, para fins de participacao no Edital de CHAMADA PUBLICA N.” 2020/OOISEDUMA, que, ate a

, CNPJ/CPF n°

Quixada - CE, de de 20 .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(Assinatura do representante legal)

ex
p ‘~23.
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*1 presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitacao do proponente
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ANEXO IV — TERMO DE CREDENCIAM .1’ ' O fl- 7,
< 1

.1
TERMO DE CREDENCIAMENTO N" >>>>>>>>>>>>

o MUNICiPIo DE QUIXADA - CE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no "r r F sob 0
N°_ >>>>>>>>>>>>>> 6 CGF S()b Q N_° >>>>>>>>>, Qgm Sede na >>>>>>>>>>>>>>>>>>, QUIXADA/CE -
CEP >>>>>>>>>>>, atraves da Secretaria Municipal de >>>>>>>>>>>>>>>>, inscrito no CNPJ N“.
>>>>>>>>>>>>>>, neste ato representado pela Sr(a). >>>>>>>>>>>>>, Secretaria Municipal doravante
denominado CREDENCIANTE, e de outro lado, a Empresa >>>>>>>>>>>>, pessoa juridica de direito
privado, sediada a rua >>>>>>>, n°>>>, Bairro >>>>>>, cidade de >>>>>>>, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
>>>>>>, por seu representante legal, Sr(a). >>>>>>>>>>>>, portador do CPF n" >>>>>>>>>, doravante
denominado EMPRESA ou PROFISSIONAL CREDENCIADO, firmam entre si o presente TERMO DE
CREDENCIAMENTO mediante as clausulas e condicoes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente TERIVIO DE CREDENCIAMENTO é celebrado em deoorréncia do Processo Administrative
de Inexigibilidade de Licitacfio N° __, oriundo do Processo de CHAMADA PUBLICA N.°
2020/OOISECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO E AMBIENTE, e rege-se pelas
disposieoes constantes na Lei Federal N” 8.666/93, alterada - Lei das Licitacoes Publicas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Termo tem por objeto proceder ao CREDENCIAMENTO junto a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio e Ambiente do Municipio de Ouixada da(o) EMPRESA ou
PROFISSIONAL signatario(a) para compor o banco de pretensos e eventuais prestadores dc seivico
especializados de saude na seguinte area:
ITEM‘l I)EsCRICAo ‘lUNID |lVALOR UNIT. ll

CLAUSULA TERCEIRA ~ DO PRAZO DE VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO
3.1. O presente termo de credenciamento tera vigéncia pelo prazo de 12 (doze) meses.
3.2. O contratos decorrentes deste termo obedecerao as disposicées normativas contidas no arrigo 57 da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, podendo ter sua duracao proirogada na forma da lei.

CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DAS PARTES
4.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposicoes do processo de chamada
publica e da Lei Federal n" 8.666/93, alterada e consolidada.
4.2. Serao obrigacoes do CREDENCLADO:
a) manter-se disponivel para execucao dos sen/icos durante todo o prazo de credenciamento, de forma a
assegurar os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do credenciamento;
b) manter seus dados permanentemente atualizados, durante o prazo de vigéncia do credenciamento;
c) assinar o termo dc contrato quando convocado, no prazo de ate 05 (cinco) dias, sob pena de decadéncia do
direito de contratacao;

CLAUSULA QUINTA — DO DESCREDENCIAMENTO
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. , , - . . =45.1. O presente credenciamento tem carater precario, por isso, a qualquer momento, o c denc~Iad»o.Aou..a...,.,,
Administracao poderao denunciar o presente termo de credenciamento celebrado, obsen/a as hiibbiteiges

Oprevistas no art. 78 e as disposicoes dos art. 77 e 79 da Lei Federal N 8.666/93. A Mi
5.2. O credenciado que desejar solicitar o descredenciamento devera fazé-lo mediante aviso b§er.Lt_o, com“
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

CLAUsULA SEXTA - DA CoNTRATACAo
6.1. A assinatura do presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, por si so, nao garante ao CREDENCIADO
direito a contratacao, mas apenas a mera expectativa de direito, sendo certo, que eventual convocacao para
celebracao de contrato esta subordinada ao juizo de conveniéncia e opoitunidade da Administracao Publica.
6.2. O credenciado devidamente convocado devera assinar o respectivo TERMO DE CONTRATO, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias a contar da convocacao, sob pena de decadéncia do direito de contratacao.

CLAUsULA SETIMA - no FOR0
7.1. O foro da Comarca dc Ouixada é o competente para dirimir questoes decorrentes da execucao deste termo,
em obediéncia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Municipio, perante
testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.

Ouixada-CE,

<Nome do(a) Secretario(a)> <Nome do Credenciado>
Secretario de OREDENCIADO

Area de Atuacao

TESTEMUNHAS:

1. CPF:

2. CPF:

13'
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t XANEXO IV - CONTRATO ( 5 j)
C()NTRAT() N” >>>>>>>>>>>> \\ I

O MUNIClPIO DE QUIXADA - CE, pessoa juridica de direito pfiblico interno, inscrita no c1\1P.Wl“}'i'/1"I~'"”"sYI'>l::)
N°_ >>>>>>>>>>>>>> e CGF 30b Q N_° >>>>>>>>>, Cam Sede na >>>>>>>>>>>>>>>>>>, QUIXADA/CE -
CEP >>>>>>>>>>>, atraves da Secretaria Municipal de >>>>>>>>>>>>>>>>, inscrito no CNPJ N“.
>>>>>>>>>>>>>>, neste ato representado pela Sr(a). >>>>>>>>>>>>>, Secretaria Municipal doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa >>>>>>>>>>>>, pessoa juridica de direito
privado, sediada a rua >>>>>>>, n°>>>, Bairro >>>>>>, cidade de >>>>>>>, inscrita no CNPJ/MF sob 0 11°
>>>>>>, por seu representante legal, Sr(a). >>>>>>>>>>>>, poflador do CPF n° >>>>>>>>>, doravante
denominada CONTRATADA, firrnam entre si 0 presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e
condicoes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente contrato é celebrado em decorréncia do Processo Administrative de Inexigibilidade de
Licitacfio N“ ____, oriundo do Processo de CHAMADA PUBLICA N.° 2020/OOISECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO E AMBIENTE, e rege-se pelas disposicoes constantes na Lei
Federal N“ 8.666/93, alterada - Lei das Licitacoes Pfiblicas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente contrato a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, confonne ANEXO
I do Edital e da documentacao apresentada e adjudicada.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global da presente avenca é de R$ >>>> (>>>>>>), a ser page na proporgao dos services
efetivamente executados, segundo as ordens de servico expedidas pela Administracao, de conformidade com as
notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federals,
Estaduais e Municipais do contratado, todas atualizadas, observadas as condicoes previstas no ANEXO I do
Edital da Chamada Pilblica.

1 l I l l
3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste, antes de decorridos l2 (doze) meses da
contratacéo, hipotese na qual podera ser utilizaclo 0 indice IGP-M da Fundaeao Getnlio Vargas.
3.3. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obrigacao e encaminhamento da
documentacao tratada no subitem 3.1, observadas as disposicoes editalicias, atraves de credito na Conta
Bancaria do contratado ou atraves de cheque nominal.
3.4. Por ocasiao da entrega das faturas o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em nome da PREFEITURA DE QUIXAD/\.CE,
CNPJ/MP 30b Q 11° >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, com End >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>_ 11°
>>>, >>>>>>>>>>>>, Quixadé, (j@a1~g1_

CLAUSULA QUARTA - no PRAZO DE VIGENCIA
kgvvvw



WE?‘I, M ESTADO no CEARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
DSecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA

Gesrfio irztcligrrzle. g0vmwju.~‘m

4.1. O Contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a panir data de sua assinatura e vigeiifpgél as e12
(doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57 da Lei ' g’ _ r j
alterada e consolidada. Z /

w. 9..., %= Q:1 a

Q»
R

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM nos RECURSOS *--~"’ /0 3
5.1. As despesas decorrentes das contrataeoes que poderao advir desta contratacao coneriip a conlaidfirr-’Y6CL1f$0sA;
especificos consignados no respectivo Orcamento Municipal, inerentes a Secretaria contratagte do§'l\/fujnieipio def
Quixada-CE, sob a seguinte dotacao orcamentaria: ‘six I, ’

__,,./"‘”“~‘- .m..~..~,»~", ..
CLAUSULA SEXTA - DA OBRIGACAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposicoes do instrumento convocatorio,
da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar os servicos contratados dentro dos padroes estabelecidos pelo MUNIC1PlO, de acordo com o
especificado no instrumento convocatorio e no Anexo 1, que fazem parte deste instrumento, observando ainda
todas as normas técnicas que eventualmente regulem os servicos, responsabilizando-se ainda por eventuais
prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula ou condicao aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato que lhes sejam imputaveis, inclusive
com relacao a terceiros, em decorréncia dos servicos;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoesg
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICLPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucao dos servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou 0
acompanhamento pelo érgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administracao, para representa-lo na execucao do contrato. As decisoes e
providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do contratado deverae ser comunicadas a seus
superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;
i) aceitar, nas mesmas condicoes, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nos servieos, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n" 8.666/93;
g) prestar seus sen/icoso de folma a nao comprometer o funcionamento dos sen/icos do MUNICLPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horario do recebimento das midias, nao sendo aceitos os servicos que
estiverem em desacordo com as especificacoes constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de
faturamentos extraordinarios sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusao do objeto contratado;
i) prestar os esclarecinientos que forem solicitados pelo MUNICLPIO, cujas reclamacoes se obriga a atender
prontamente, bem como dar ciéncia ao MUNIClPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
que verificar quando da execueao do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizaeao do MUNlClPIO, no tocante a execucao dos servicos, assim como ao
cumprimento das obrigacoes previstas;
k) prover todos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade dos sen/icos, inclusive considerados
os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza;
1) comunicar imediatamente ao MUNIClP1O qualquer alteracao ocorrida no endereco, conta bancaria e outros
julgaveis necessarios para recebimento de correspondéncia;
m) possibilitar ao MUNlC1PIO efetuar vistoria nas suas instalacoes, a fim de verificar as condicoes para
atendimento do obj eto contratual;
n) substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNIC1PlO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
da recusa, no todo ou em parte os servicos recusados pela Administracao, caso constatadas divergéncias nas
especificacoes, as normas e exigéncias especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado;
0) providenciar, por sua conta e sem onus para o MUNlClPIO, a correcao ou substituieao, dos servicos que
apresentem inconformidade;
p) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informacoes,
documentos, especificacoes técnicas e comerciais dos services do MUNIClPIO, de que venha a tomar
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conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou na %cog,,,,,o,..o._
contrato; I Q,
q) manter seus empregados, quando nas dependéncias do MUNICIPIO, devidamente identi‘ ados com cracy
subscrito pela CONTRATADA, no qual constara, no minimo, sua razao social, nome completo ~e>..g-;_,rn_p__I;r,~,~,ga<1o e
fotografia 3x4;
r) Arcar com as despesas da execucao dos servieos na forma indicada na ordem de servico;
6.2.2. No caso de constatacao da inadequacao dos servicos as normas e exigencias especificadas no Projeto
Basico, no Edital na ordem de servico ou na Proposta do Contratado, 0 Contratante os recusara, devendo
imediatamente ser adequados as supracitadas condicoes;
6.3. O CONTRATANTE obriga~se a:
6.3.1. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;
6.3.2. Enviar as midias no fonriato solicitado pela contratada;

CLAUSULA SETIMA - DAS sAN(;oEs
7.1. Na hipotese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigacoes definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo das sancoes
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1 Pela execueao insatisfatoria dos servicos, tais como cobrancas de servicos nao realizados ou indevidos,
omissao e outras faltas, bem como pelo descumprimento de quaisquer das condicoes constantes nesse Edital,
suj eita-se a credenciada as seguintes penalidades:
a) advertencia;
b) multa de:
b.l) 1,0 % (um por cento) ao dia sobre o valor estimado da contratacao, no caso de atraso na execucao do
objeto, limitado a 24 (vinte e quatro) horas, ate o limite de 15 (quinze) dias;
b.2) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor estimado da contratagao, no caso de atraso na execueao do objeto
por periodo superior ao previsto na alinea “b.l’”, ou em caso de inexecugao parcial da obrigacao assumida;
b.3) 50,0 % (cinquenta por cento) sobre 0 valor estimado da contratacao, no caso de inexecucao total da
obrigaeao assumida;
c) suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com o Municipio de
Quixada-CE, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
7.1.2. Se o fornecedor nao mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execucao do servico, comportar-se de 5odo
inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedide de licitar e contratar com o Municipio de Quixada e sera
descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Quixada pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de
aplicacae das seguintes multas e das demais cominaeoes legais:
I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado no caso de:
a) apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
b) nao manter a proposta;
c) fraudar na execucao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.2. O valor da multa, aplicada apos o regular processo administrative, sera descontado de pagamentos
eventualmente devidos pelo Municipio a adjudicataria ou cobrado judicialmente.
7.3. As sancoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do subitem anterior podem ser aplicadas, cumulativamente
ou nao, a pena de multa.
7.4. As penalidades previstas nas alineas "c" e "d" tambem poderao ser aplicadas a credenciada, conforme o
caso, que tenha sofrido condenacao definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilicito visando
frustrar os objetivos da licitacao ou demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao.
7.5. Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do
servico, as atividades da administracao, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave, ou
descumprimento por parte do contratado de qualquer das obrigacoes definidas neste instrumento, ou em outros
documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das
demais sancoes previstas na Lei n” 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
a) adveiténcia;
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b) multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicao, ou , valor glob
do contrato, conforme o caso; "
7.2. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificaeao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal — DAM.
7.2.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que o
contratado fizer jus.
7.2.2. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de credito do contratado, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execucao
fiscal, com os encargos correspondentes.
7.3. As partes se submeterao ainda as demais sancoes impostas nos aitigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocaterio.
7.4. A falta dos bens nao podera ser alegada como motivo de forca maior e nao eximira a CONTRATADA das
penalidades a que esta suj eita pelo nao cumprimento das obrigacoes estabelecidas neste contrato.
7.5. Apes o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias previstas neste
Instrumento serao descontadas de qualquer credito existente no Municipio em favor da Contratada ou cobradas
judicialmente, na inexisténcia deste.
7.6. As panes se submeterao ainda as demais sancoes impostas nos aitigos 86 a 88 da Lei Federal n.“ 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

CLAUsULA OITAVA - DA RI:sCIsAo
8.1. A inexecucao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, corn as consequéncias contratuais,
as previstas em lei e no Edital.
8.2. Alem da aplicacae das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificaeao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de reclamar
indenizacoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execucao, ocorrendo quaisquer
infraeoes as suas clausulas e condicoes ou nas hipeteses previstas na Legislacao, na forma dos artigos 77 e 78 da
Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitacoes.

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICDES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execueao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes cle habilitacao e qualificacao exigidas no credenciamento.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execucao vinculada ao edital de chamada publica e a proposta
apresentada.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58
da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administracao ou por acordo das partes, com
as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimpléncia do contratado com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacao e 0 uso dos servicos pela Administracao.
9.6. O contratado, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, nao podera
sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizacao da Administracao.
9.7. A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com os termos do
Processo de Credenciamento, da proposta e deste contrato.
9.8. lntegram o presente contrato, independente de transcrieao, todas as pecas que formam o procedimento de
credenciamento e a proposta apresentada.
9.9. A Contratada, na vigéncia do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos praticados por
seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamaeoes e indenizacoes.

CLAUSULA DEZ - Do FORO
10.1. O foro da Comarca de Quixada e o competente para dirimir questoes decorrentes da execucao deste
Contrato, em obediéncia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolidada.
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Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Municipio, perante
testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.
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<Nome do(a) Secretario(a)> <Nome do Contratado> ~~~-A..%_*k
Secretario de CONTRATADQ ‘i

Area de Atuacao -7

TESTEMUNHAS:

1 . CPF :

2. CPF :
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