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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

TOMADA DE PREl;OS N2 07.007/2019 - TP

ABERTURA DE PROCESSO L1CITAT6RIO. NA MODALlDADE DE TOMADA

DE PREl;O, VISANDO A CONTRATAC;AO DE EMPRESA PARA PRESTAC;AO
DE SERVIC;OS DE ASSESSOR lA TECNICA AMBIENTAL. PARA ATENDER AS
NECESSIDADES

DA SECRETARIA

DE

INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA

CONFORME

ESPECIFICAC;OES

DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL

CONSTANTES

DE

NO

URBANO

E

QUIXERAMOBIM.

ANEXO

I,

PARTE

INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

A Prefeitura Municipal de Quixeramobim/Ce, at raves da Comissao Permanente de Licitaao,
devidamente nomeada pela Portaria nQ 0803/004/2019 de 08 de Maro de 2019, toma publico
para conhecimento dos interessados que na data, horario e local abaixo previsto, abrira

licitaao na modalidade Tomada de Preos, do tipo menor preo global, para atendimento do
objeto desta licitaao, de acordo com as condi6es estabelecidas nesta Tomada de Preos,

observadas as disposi6es contidas na Lei Federal n2 8.666/93 de 21.06.93, e suas altera6es
posteriores.
HORA, DATA E LOCAL:

Os "DOCUMENTOS DE HABILlTA<;:Ao" e "PROPOSTAS DE PRE<;:OS" serao recebidos em sessao
publica marcada para:

As 09:00 Horas,
Do dia 20 de agosto de 2019,

No endereo: Central de Licita6es, localizada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centra 
Quixeramobim - Ce.
Constituem

parte

integrante

desta

Tomada

de

Preos,

independente

de transcriao,

seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA (ESPECIFICAC;:Ao DOS SERVI<;:OS)

ANEXO I
ANEXO 11

-

MODELO DE PROPOSTA DE PREl;OS.

ANEXO III

-

MINUTA DO TERMO CONTRATUAL.

ANEXO IV

-

MODELO DE DECLARA<;:OES.
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1.0- DO OBJETO

1.1-

A presente licitaao tem como objeto a CONTRATAI;AO DE EMPRESA PARA PRESTAI;AO
DE SERVII;OS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.

2.0- DAS RESTRII;OES E CONDII;OES DE PARTICIPAI;AO
2.1- RESTRII;OES DE PARTICIPAI;AO
2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de suspensao,

que Ihes tenham sido aplicadas neste munidpio, por fora da Lei n. Q 8.666/93 e suas altera6es
posteriores;

2.1.2- Nao podera participar empresa com falencia decretada;

2.1.3- E vedada a participaao em consorcio e a subcontrataao parcial ou total para a execuao
do objeto desta licitaao;

2.2- DAS CONDII;OES DE PARTICIPAI;AO
2.2.1- Podera participar do presente certame licitatorio pessoa fisica ou juridica, devidamente
cadastrada na Prefeitura Municipal de Quixeramobim, ou nao cadastrada, que atender a todas
as condi6es exigidas para cadastramento ate 0 3Q (terceiro) dia anterior il data para abertura
do certame, observada a necessaria qualificaao.

2.2.2- Os Documentos de habilitaao e as Propostas de Preos poderao ser apresentados por
preposto dota) licitante com poderes de representaao legal, atraves de procuraao publica ou

particular com firma reconhecida. A nao apresentaao nao implicara em inabilitaao, no
entanto, 0 representante nao podera pronunciar-se em nome do(a) Iicitante, salvo se estiver
sendo representada por um de seus dirigentes, que comprovem tal condiao atraves de
documento lega!.

2.2.3- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de habilitaao e as Propostas de
Preos

de

mais

de

um(uma)

licitante,

porem,

nenhuma

pessoa,

ainda

que

munida

de

procuraao, podera representar mais de uma Iicitante junto il Comissao de Licitaao, sob pena
de exclusao sumaria dos(as) licitantes representados(as).

2.2.4- No caso dota) licitante ser representado(a) por procurador(a), devera ser apresentada

procuraao por instrumento publico ou particular, esta U1tima com firma do OUTORGANTE,
reconhecida em cartorio. Em qualquer dos casos aqui citados, 0 documento so sera aceito se
apresentado em original ou por copia autenticada em cartorio;

2.2.5- Em se tratando de microempresa ou em presa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nQ 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos
nos arts. 42 a 45 da referida Lei e necessario a apresentaao, junto com os documentos de
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habilitaäo, de Certidäo expedida pela Junta Comereial, nos termos do art. 82, da IN n2
103/2007 do DNRC - Departamento Naeional de Registro no Comereio.

2.2.6- A näo apresentaäo do doeumento previsto no item 2.2.5 aeima näo impedira a
partieipaäo na lieitaäo, parem, o(a) partieipante näo tera direita a fruiäo dos benefieios
previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n2 123/2006 e 147/2014.
3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A doeumentaäo necessana a

Habilitaäo e as Propostas de Preos deveräo ser

apresentadas simultaneamente a Comissäo de Lieitaäo, em envelopes distintos, opacos e
feehados, no dia, hora eloeal indieado no preambula deste Edital, eonforme abaixo:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBOM
(IDENTIFICAC;:AO OA EMPRE5A)

ENVELOPE N2 01- DOCUMENTAC;:AO
TO MA OA DE PREC;:OS N2 07.007/2019-TP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
(IDENTIFICAC;:AO OA EMPRESA)
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA DE PREC;:OS

TOMADA DE PREC;:OS N2 07.007/2019-TP

3.2- E obrigat6ria a assinatura de quem de direita do(a) PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRE<;:OS.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILlTAC;:AO - ENVELOPE "A".
4.1- Os Doeumentos de Habilitaäo deveräo ser apresentados da seguinte forma:

a) Em originais ou publieaäo em Orgäo Ofieial, ou, ainda, por qualquer proeesso de e6pia
autentieada

em

Cart6rio,

exeeto

para

a

garantia,

quando

houver,

eujo

doeumento

comprobat6rio devera ser exibido exclusivamente em original;

b) Dentra do prazo de validade, para aqueles euja validade possa expirar. Na hip6tese do
doeumento näo eonter expressamente 0 prazo de validade, devera ser aeompanhado de
declaraäo ou regulamentaäo do 6rgäo emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na
auseneia de tal declaraäo ou regulamentaäo, 0 doeumento sera considerada valida pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissäo;

4.2- OS DOCUMENTOS PARA PESSOA JURiDICA CONSISTIRAO DE:
4.2.1- Certifieado de Registro Cadastral (CRe) emitida por esta Prefeitura Munieipal, dentra do
prazo de validade, guardada a eonformidade com 0 objeto da lieitaäo.
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4.2.2- HABILlTAC;AO JURíDICA:
4.2.2.1- Cedula de identidade da responsávellegal ou signatário da proposta.

4.2.2.2- Ata constitutivo, estatuta ou contrato social em vigar e todos os aditivos, devidamente

registrados, em se tratando de sociedades eomerciais ou 0 Registro Comercial em easo de

empresa individual, e no easo de sociedade par a6es, acompanhado da ata da assembleia que
elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inseriao da ata
eonstitutivo, aeompanhado de prova da diretoria em exercíeio.
4.2.2.3- Prova de inseriao na:

a) Fazenda Federal (CNPJ).

4.2.2.4- Alvará de Funeionamento dentro da prazo de validade.
4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.3.1 - Prova de inseriao no eadastro de eontribuintes estadualou municipal, conforme 0

easo, relativo aa domicílio ou sede da licitante, pertinente aa seu rama de atividade e
compatível eom 0 objeto contratual;

4.2.3.2- Provas de regularidade, em plena validade, para com:

a) A Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos
Tributos Federais e a Dívida Ativa da Uniao (PGFN));

b) A Fazenda Estadual (Certidao Negativa de tributo estadual da domicílio da Iicitante);

e) A Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos Municipais) da domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
d) 0 Funda de Garantia par Tempo de Servio - FGTS.

e) A Justia da trabalho (Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT).

4.2.4- QUALlFICAC;AO TECNICA:
4.2.4.1- Pela menos 01 (um) atestado de eapacidade teenica emitido par pessoa jurídica de
direito públieo ou privado, que comprove que ota) licitante tenha prestada ou esteja prestanda
servios de natureza e especie condizentes com 0 objeto desta licitaao, espeeifieados no anexo
I deste edital;

a) A Administraao se resguarda no direito de diligenciar junto ii pessoa jurídiea emitente da
Atestado/Declaraao

de

Capacidade

Teeniea,

visanda

a

obter

informa6es

sobre

0

fornecimento presta da e eópias dos respeetivos eontratos e aditillos e/ou outras doeumentos
comprobatórios da conteúdo declarado;

4.2.4.2- Comprovante de inseriao e de regularidade da pessoa jurídiea, junto aa CREA;
4.2.4.3 - Comprovante de inseriao e de regularidade da responsável teenico da empresa, junto
aa CREA;

4.2.4.4 - A lieitante deverá comprovar a exístencia em seu eorpo teenico, de pela men os, 01
(um) respansável teeniea com formaao em Engenharia Químiea ou Ambiental comprovada par

01 (um) ou mais eertificado (5). emitido (5) par entidade de ensino autorizada pela MEC;
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5.1- As propostas deveräo ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em uma
via digitada ou impressa por qualquer processo mecånico, eletr6nico ou manual, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope opaco e lacrado.

5.2- AS PROPOSTAS OE PREc,:OS OEVERÄO, AINOA, CONTER:
5.2.1- Razäo social, local da sede e 0 numero de inscriäo no CNPJ da Iicitante.
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;

5.2.3- Indicaäo do prazo de validade das propostas, näo inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da apresentaäo das mesmas;
5.2.4- Valor mensal e total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso,

jå consideradas, no mesmo, todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no objeto
deste Edital;

5.2.5- Correräo por conta do(a) proponente vencedor(a) todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta;

5.2.6- Ocorrendo divergencia entre os valores propostos, prevaleceräo os descritos por extenso

e, no caso de incompatibilidade entre os valores mensal e total, prevalecerå 0 valor mensal.

6.0- 00 PROCESSAMENTO OA L1CITAc,:ÄO
6.1- A presente Iicitaäo na modalidade Tomada de Preos serå processada e julgada de acordo
com 0 procedimento estabelecido no arto 43 da Lei nQ 8.666/93 e suas alteraöes posteriores;
6.2- Ap6s a entrega dos envelopes pelos(as) licitantes, näo seräo aceitos quaisquer adendos,
acrescimos ou supressöes ou esclarecimentos sobre 0 conteudo dos mesmos;

6.3- Os esclarecimentos, quando necessårios e desde que solicitados pela Comissäo de Licitaäo
deste Municipio, constaräo obrigatoriamente da respectiva Ata;

6.4- E facultado a Comissäo de Licitaäo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitaäo, promover diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instruäo do processo,
vedada a inclusäo de documentos ou informaöes que deveriam constar originariamente da
proposta;

6.5- Serå lavrada ata circunstanciada durante todo 0 transcorrer do processo licitat6rio, que
serå assinada pela Comissäo de Licitaäo e pelos(as) licitantes presentes, conforme dispöe 0 Ii

lQ do arto 43, da Lei nQ 8.666/93 e suas alteraöes posteriores;
6.6- 0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitaäo e a proposta de
preos serå realizado no dia, hora e local previstos nesta Tomada de Preos;

6.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILlTA<;:ÄO e "B" PROPOSTA DE PRE<;:O,
proceder-se-å com a abertura e com a anålise dos envelopes referentes a documentaäo;
6.8- Em seguida serå dado vistas dos documentos aos(as) licitantes para que rubriquem e

procedam, se quiserem, ao exame e se utilizem das faeuidades outras previstas em Lei;
6.9- A Comissäo de Licitaäo podera, ao seu exclusivo criterio, proclamar, na mesma sessäo, 0

resultado da habilitaäo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;
Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707- CEP 63.800-000 - Quixeramobim - Ce
CNPJ 07.744.30310001.68

GOVfllNO MUNICIPAL

QUIXERAMOBIM
CUÙklfldo 1)(.1n do ColuçiÎo do (L'Orll

Comlssâo de Lidtaçao

6.10- Divulgado a resultado da habilitaçao, a Comissao de Licitaçao, apas obedecer ao disposto
no art. 109, incisa l, aHnea a, da Lei de Licitaçêies, fara a devoluçao aos inabilitados, dos seus
envelopes "propostas", devidamente lacrados;

6.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serao examinadas pela
Comissao e pelos(as) licitantes presentes;

6.12- Divulgaçao do resultado do julgamento das propostas e observância ao prazo recursal
previsto no art. 109, incisa l, aHnea b, da Lei nQ 8.666/93;
6.13- Apas a fase de habilitaçao, nao cabe desistência de proposta, salvo motiva justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitaçao.

7.0- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

A - AVALlAÇii.O DOS DOCUMENTOS DE HABILlTAÇii.O - ENVELOPE "A"
7.1- Compete exclusivamente à Comissao de Licitaçao avaliar a mérita dos documentas e

informaçêies

prestadas,

bem

coma julgar

a

capacidade técnica

de

cada

Iicitante

e

a

exequibilidade das propostas apresentadas.

7.2- A habilitaçao sera julgada com base nos Documentas de Habilitaçao apresentados,
observada as exigências contidas nesta Tomada de Preços.

B - AVALlAÇii.O DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE "B"

7.3- A presente licitaçao sera julgada pela critéria, do menor preço, conforme incisa l, li 1Q do
art. 45 da Lei das Licitaçêies;

7.4- Na pra posta prevalecerao, em casa de discordância entre os valores numéricos e par
extenso, estes ûltimos;

7.5- Os erras de soma e/ou multiplicaçao, bem coma a valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas de Preços dos (as) proponentes serao devidamente corrigidos, nao
se constituindo, de forma alguma, coma motiva para desclassificaçao da proposta;
7.6- No casa de empate entre duas ou mais propostas, a desempate dar-se-a par sorteio,

observado a disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nQ 123/2006 e 147/2014;
7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Complementar nQ 123/2006 e 147/2014, considerar-se-ao
empatados (empate ficto) todas as propostas apresentadas par microempresas e empresas de

pequeno porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor
preço apresentada;

7.8- Nao ocorrera a empate ficto quando a melhor preço tiver sida apresentado por empresa
que comprove ser regularmente enquadrada coma microempresa ou empresa de pequeno
porte;

7.9- Ocorrendo 0 empate na forma prevista no item 7.7 acima, proceder-se-a da seguinte

forma:
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a} A Comissao de Licitaao convocara a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
c1assificada para apresentaao de proposta de preo inferior a da primeira c1assificada;
b} A convocaao devera ser atendida no prazo maximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de
preclusao do direito, e havendo a apresentaao de preo inferior pela mesma, esta passara a
condiao de primeira c1assificada no certame;

c} Nao ocorrendo 0 interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das
aHneas

"a"

e

"b"

deste

item,

serao

convocadas

as

remanescentes

que

porventura

se

enquadrem na hip6tese prevista no item 7.7 acima, na ordem crescente de c1assificaao, para 0
exerdcio do mesmo direito;

d} No caso de eqllivalência (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou

empresas de pequeno porte, que se enquadrem na hip6tese prevista no item 7.7 acima, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer 0
direito de preferência, atraves da apresentaao de melhor oferta.

7.10- 5era declarada vencedora a proposta de menor preo global entre os(as} licitantes
c1assificados(as), ap6s a observância dos criterios acima estabelecidos.

7.11- SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREC;OS
7.11.1- Que nao atenderem as exigências desta Tomada de Preos;
7.11.2- Que apresentarem preos unitarios irris6rios, de valor zero, ou preos excessivos ou
inexequfveis;

7.11.3- Nao sera considerada qualqller oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de
Preos, nem preo Oll vantagem baseada nas ofertas dos(as} demais licitantes;
7.11.4- Com preo lInitario simb61ico Oll irris6rio, assim entendido como aqllele incompatfvel
com os preos praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas altera5es;
7.11.5-

No

caso

obrigatoriamente,

de

empate

por sorteio,

entre
em

duas

Oll

ato público,

mais

propostas

0

desempate

para 0 qual todos os(as}

se

fara,

Iicitantes serao

convocados(as), vedado qualquer outro processo;
7.11.6- De conformidade com 0 parecer da Comissao de Licitaao, nao constituira causa de

inabilitaao nem de desclassificaao da proponente a irregularidade formal que nao afete 0
conteúdo ou a idoneidade da proposta e/ou documentaao apresentada.

8.0- DA ADJUDICAC;AO
8.1- A adjudicaao da presente licitaao ao(a} licitante vencedor(a} sera efetivada mediante

termo circunstanciado, obedecida a ordem c1assificat6ria, depois de ultrapassado 0 prazo
recursal.
9.0- DO CONTRATO
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9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa à presente Tomada de
Preos, que devera ser assinada pelas partes no prazo de ate 05(cinco) dias uteis, a partir da
data da convocaao encaminhada ao(à) licitante vencedor(a) do certame;

9.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatario(a) em assinar o "Termo de Contrato" no prazo
estabelecido no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigaao, ficando
sujeito às penalidades previstas na Lei nQ 8.666/93 e altera1ies posteriores;

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus
anexos, bem como os demais elementos concernentes à Iicitaao, que serviram de base ao
processo Iicitat6rio;

9.4- E facultado à Administraao, quando o(a) convocado(a) nao assinar o "Termo de Contrato"
no prazo e condi1ies estabelecidas, convocar os(as) licitantes remanescentes, obedecendo a
ordem de c1assificaao estabelecida pela Comissao de Licitaao, para fazê-Io em igual prazo e
nas mesmas condi1ies propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitaao consoante
prevê a Lei nQ 8.666/93 e suas altera1ies posteriores.
10.0 - DAS RESPONSABILlDADES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto em conformidade com as condi1ies deste instrumento.

10.2 - Manter durante toda a execuao contratual, em compatibilidade com as obriga1ies
assumidas, todas as condi1ies de habilitaao e qualificaao exigidas no presente termo.
10.3 - Aceitar, nas mesmas condi1ies contratuais, os percentuais de acrescimos ou supress1ies

limitadas ao estabelecido no lì1Q, do art. 65, da Lei Federal nQ 8.666/1993, tomando-se por
base o valor contratual.

10.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execuao do objeto, nao podendo ser arguido
para efeito de exclusao ou reduao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à
fiscalizaao ou acompanhar a execuao contratual.
10.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execuao contratual, inclusive as obriga1ies relativas a salarios, previdência social,
impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e especfficas de acidentes do trabalho e legislaao correlata,
aplicaveis ao pessoal empregado na execuao contratual.
10.6 - Prestar imediatamente as informa1ies e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, salvo quando implicarem em indaga1ies de carater tecnico, hip6tese em qlle
serao respondidas no prazo de 24 (vinte e qllatro) horas.
10.7 - 511bstituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condi6es de

defeito ou em desconformidade com as especifica1ies deste termo, no prazo fixado pelo 6rgao
Contratante, contado da sua notificaao.
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10.8 - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela
Administração.

10.9 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nern permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.10 - Manter-se, durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto
aceito pela Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário e
comunicando, por escrito, à Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone contato.
10.11 - Acatar as orientações da Contratante,

sujeitando-se a

mais ampla

e

irrestrita

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
10.12 - Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste
termo.

10.13 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
10.14 - Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.
10.15 - Utilizar profissionais devidamente habilitados.
10.16 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom anda mento e a boa prestação dos serviços.

--

10.17 - Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, pronta mente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

10.18 - Responder perante a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, mesmo no caso de
ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atas ou fatos
lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a

danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos,

com fiel

observáncia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposições legais vigentes.
10.19 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo

que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento

prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações
especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato.
10.20 - Providenciar a imediata correção das deficiências el ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE.
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10.21 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, tambem, de sua
responsabilidade 0 pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestaao dos servios contratados inclusive as contribui5es previdenciarias fiscais e

parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de QlIixeramobim por eventuais autua5es

administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia as
suas obriga5es, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Quixeramobim

10.22 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaao referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com 0 objeto do
CONTRATO.

10.23 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a
Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestaao dos servios.
10.24 - Respeitar as normas de segurana e medicina do trabalho, previstas na Consolidaao
das Leis do Trabalho e legislaao pertinente.

11- OAS RESPONSABILlOAOES 00 CONTRATANTE:

11.1 - Solicitar a execuao do objeto a CONTRATADA atraves da emissao de Ordem de Servio,
ap6s emissao de empenho.
11.2 - Proporcionar a CONTRATADA todas as condi5es necessarias ao pleno cllmprimento das

obriga5es

decorrentes

do

objeto

contratual,

consoante

estabelece

a

Lei

Federal

no

8.666/1993 e suas altera5es posteriores.
11.3 - Fiscalizar a execuao do objeto contratual, atraves de sua unidade competente, podendo,
em

decorrencia,

solicitar providencias

da

CONTRATADA,

que

atendera

ou justificara

de

imediato.

11.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execuao do objeto
contratllal.

11.5 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi5es estabelecidas neste
Termo.

11.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
11.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependencias do CONTRATANTE
para a execuao do objeto contratual.

11.8 - Prestar as Informa5es e os esclarecimentos qlle venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATAOA.
11.9 - Recusar os servios que nao apresentarem condi5es de serem utilizados.
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11.10 - Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na prestaäo dos servios e
interromper imediatamente a execuäo se for 0 caso.

11.11- Indicar na Ordem de Servio 0 local em que devera ser realizada sua execuäo.
11.12 - Impedir que terceiros executem os servios objeto deste terme sem a expressa
autorizaäo da CONTRATANTE.

12.0- DO PRAZO OE VIGENCIA 00 CONTRATO
12.1 - 0 prazo de vigencia contratual e de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura,

devendo ser publicado na forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal nQ 8.666/1993.
13.2 - 0 prazo de vigencia podera ser prorrogado nos termos do que dispöe 0 art. 57 da Lei
Federal n° 8.666/1993, alterada e consolidada.

13.0- DAS CONOI<;ÖES OE PAGAMENTO
13.1 - 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos 0 encaminhamento da
documentaäo tratada neste subitem, atraves de credito na Conta Bancaria do fornecedor ou
atraves de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentaäo:

I) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via unica, devidamente autorizada pelo ordenador de
despesas (pague-se) e atestada por servidor responsavel pelo recebimento do objeto deste
termo,

11) Certidäo Conjunta Negativa de Debito quanta aos Tributos Federais e a Dfvida Ativa da Uniäo
(PGFN), com abrangencia indusfve as contribuiöes sociais,
111) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedfdo pela Caixa Econ6mica Federal,
IV) CND emitida pe la Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo munidpio domiciliado, e,

VI) CND emitida pela Justia Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei W. 12.440/2011.
13.2 - Näo sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento
das condiöes de habilitaäo e qualificaäo exigidas neste termo.

13.3 - E vedada a realizaäo de pagamento antes da entrega do objeto ou se 0 mesmo näo
estiver de acordo com as especificaöes deste instrumento.
13.4 - Se 0 objeto näo for executado conforme condiöes deste termo, 0 pagamento ficara
suspenso ate sua execuäo regular.

13.5 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATAOA, enquanto pendente de liquidaäo,
qualquer obrigaäo financeira decorrente de penalidade ou inadimplencia, sem que isso gere
direito a reajustamento de preos.

14.0- 00 REAJUSTE E 00 REEQUILIBRIO ECONÖMICO-FINANCEIRO
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14.1 - Ο vαΙΟΓ do Contrato nao sera objeto de reajuste, antes de decorrIdos 12 (doze) meses da
contrataςaο, hίΡόtese na quaI podera ser utilizado ο indice IGP-M da Fundaςaο Getύlio Vargas.
14.2 - Na hίΡόtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, οιι prevIsiveis, porem de conseqϋencίas
incalculaveis, retardadores οιι impeditivos da eχecuςaο do ajustado, οιι ainda, em caso de fοrςa
maIor, caso fortuito οιι fato do princIpe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal
sίtuaςaο e termo aditivo, ser restabeiecida a relaςaο que as partes pactuaram inIcialmente
entre os encargos dA Contratada e a retrίbuίςaο da Αdmίnίstraςaο para a justa remuneraςaο do
servίςο, objetIvando a manutenςaο do equilίbrio economico-financeIro inicial do contrato, na
forma do artIgo 65, 11, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

15.0- DAS SΑΝς:όΕS ADMINISTRATlVAS
15.1- Pela ίneχecuςaο total οι! parciaI das οbrίgaςδes assumidas, garantidas a previa defesa, a
Αdmίnίstraςaο podera aplicar ao(a) Contratado(a), as seguintes sanςδes:
a} Advertencia.
b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre ο valor contratado, em caso de recusa da lίcίtante VENCEDORA

em assinar ο Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias ύteίs, contados da data da nοtίfίcaςaο
feita pelo(a} CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso na eχecuςaο dos serviςos, ate ο Iίmite de
30 (trinta) dias;

b.3} 2% (dois por cento) cumulativos sobre ο valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a criterio da Prefeitura Municipal de Quixeramobim , em caso de atraso dos
servίςοs superior a 30 (trinta) dias.

b.4}

Ο

valor

da

multa

referida

nesta

clausula

sera

descontada

"ex-officio"

do(a}

CONTRATADO(A}, mediante subtraςaο a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu
favor que

mantenha junto

a

Prefeitura

MunIcipal

de

Quixeramobim

do

Municipio

de

Quixeramobim, independente de nοtίfίcaςaο οιι ίnterΡelaςaο judicial οιι extrajudicIal;

c} suspensao temporaria do direito de particIpar de lίcίtaςaο e impedimento de contratar com a
Αdmίnίstraςaο, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;

d) Declaraςaο de inidoneidade para licItar οιι contratar com a Αdmίnίstraςaο Ρύblίca, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da Ριιnίςaο οιι ate que a CONTRATANTE promova sua
reabilίtaςaο.

16.0- ΟΑ RESCISAO CONTRATUAL
16.1- Ο Contrato firmado em decorrencia da presente lίcίtaςaο podera ser rescindido de
conformidade com ο disposto nos art's. 77 a 80 da Lei nQ 8.666/93;
Rua Monsenhor Salνiano ΡίnΙο, 707- CEP 63.800.000 - Quixeramobim - Ce
CNPJ 07.744.303/0001.68

GOVU?NO MlJNIClPAl

QUIKERAMOBIM
Cuid'mdo b(", d'1 Co<Ol;OO dn C'{"(l

COlTIlssao de lIcita«ao

16.2- Na hip6tese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso 1, da Lei nQ

8.666/93, ao(il) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV,
paragrafos 1Q a 4Q, da Lei de Licita5es.

17.0- DAS ALTERA6ES CONTRATUAIS
17.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condi5es contratuais,

acrescimos ou supress5es no quantitativo do objeto contratual, ate 0 Iimite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme 0 disposto no lj 10, do art. 65, da Lei de
-

Licita5es.

18.0- 005 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com 0 que estabelece 0 art. 109 da Lei
nQ 8666/93 e suas altera5es;
18.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante petiao devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente;

18.3-

Os

recursos

serao

protocolados

na

Prefeitura

Municipal

de

Quixeramobim

e

encaminhados il Comissao de Licitaao;

19.0- 005 RECURSOS ORAMENTARIOS
19.1 - Os recursos necessarios ao custeio da referida despesa encontram-se devidamente
alocados no oramento municipal para 0 exercicio de 2019 da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, ciassificados sob 0 c6digo:
0701.15.122.0701.2.029, elemento de despesa: 3.3.90.39.05 e fonte de recursos: 1001000000.

20.0- DAS DISPOSI6ES FINAIS
20.1- A apresentaao da proposta implica na aceitaao plena das condi5es estabelecidas nesta
Tomada de Preos.
20.2- A presente Iicitaao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
ilegalidade

no

processo

e/ou

no

seu

julgamento,

ou

revogada

por

conveniencia

da

Administraao, por decisao fundamentada, em que fique evidenciada a not6ria relevancia de
interesse do Municipio;

20.3- E vedado ao servidor dos 6rgaos e/ou entidades da Administraao Publica Municipal de
Quixeramobim, Autarquias, Empresas Publicas ou Funda5es, instituidas ou mantidas pelo

Poder Publico Municipal de Quixeramobim, participar como Iicitante, direta ou indiretamente,
por si, por interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitaao.

20.4- A homologaao da presente Licitaao sera feita pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da
Prefeitura Municipal de Quixeramobim,

8.663;

conforme disp5e 0 artigo 43, inciso VI, da Lei nQ
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20.5- Os casos omissos deste Tomada de Preos serao resolvidos pela Comissao de Licitaao,
nos termo da legislaao pertinente.

20.6- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, 0 Foro competente é 0 da
Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceara, excluido qualquer outro.

Quixeramobim-Ce, 30 de julho de 2019.

MirllaMaldanhaLima
Presidente dSSaO de Licitaao
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
1- DO OBJETO

1.1 - 0 presente termo tem como objeto a CONTRATA<;:AO DE EMPRESA PARA A PRESTA<;:AO DE
SERVI<;:OS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUIXERAMOBIM, conforme condi6es, quantidades, eXigencias e estimativas, estabelecidas
neste instrumento e nas regulamenta6es do Decreto Municipal n" 3.697/2013, de 03 de junho
de 2013.
?- - DA JUSTIFICATIVA

2.1 - A Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE, atraves da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Infraestrutura, diante da temporalidade e da grande demanda na area ambiental,
necessita de apoio tecnico para que tudo possa se efetivar, para tanto, se faz necessaria a
contrataao

de

uma

assessoria

para

que

seja

realizado

acompanhamento

constante,

gerenciamento e monitoramento relacionado as quest6es ambientais, das atividades e seus

impactos gerados pelos equipamentos publicos de competencia desta Secretaria, tendo como
intuito primordial atender as recomenda6es dos orgaos e leis vigentes relacionadas a este
assunto.

A verdade, e que a Prefeitura Municipal nao disp6e em sua estrutura funcional de mao de obra
disponivel e capacitada para execuao dos servios, bem como pela complexidade dos servios
tecnicos, assim como pela grande demanda a ser atendida.

Baseados

nesses fatores e

especializada

na

prestaao

que justificamos a
de

servios

de

necessidade da contrataao de empresa

assessoria

tecnica

na

area

ambiental,

com

comprovada qualificaao nas atividades pretendidas, composta por equipes multidisciplinar
capacitada e especializada para tal desiderato.

3 - DAS ESPECIFICACOES E qUANTITATIVOS
3.1 - Descriao do item e quantitativo:

DESCRIC;:AO DO ITEM

ITEM

-

.--"--------

UNJD

QUANT

PRESTA<;:AO DE SERVI<;:OS DE ASSESSORIA TECNICA AME-ENTAL, DE-
INTERESSE

01

I

DA

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO

URBANO

INFRAESTRUTURA.
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3.2 - Da especificaao detalhada dos servios:

3.2.1

Orientar e assessorar sobre as formas adequadas i וregularizaao de quest6es
ambientais

referentes

automonitoramento

de

ao

Abatedouro

efluentes

Municipal,

liquidos

e

incluindo

residuos

s6lidos,

visita

tecnica,

atualizaao

da

documentaao referente i וoperaao do abatedouro, elaboraao do relat6rio de
automonitoramento ambiental-RAMA.

3.2.2

Orientar e assessorar sobre as formas adequadas i וregularizaao de quest6es
ambientais referentes ao Aterro Sanitario, incluindo visita tecnica, elaboraao do Plano
de

Gerenciamento

de

Residuos

S6lidos,

elaboraao

do

manual

de

operaao,

acompanhamento e controle de operaao, automonitoramento dos efluentes e estudo
do lenol freatico, elaboraao do relat6rio de acolnpanhamento e monitoramento
ambiental-RAMA;

3.2.3

Orientar

e

assessorar

sobre

as

formas

adequadas

a

regularizaao

de

quest6es

ambientais de competencia do Municipio;

3.2.4

Assessoria e orientar tecnicamente 0 sistema de fiscalizaao ambiental municipal,
atraves de inspeao e vistorias tecnicas a lavratura de autos de infraao ambiental, e ou,
julgamento de autos de infraao;

3.2.5

Subsidiar

e

assessorar

tecnicamente,

quest6es

ambientais,

iו

Assessoria

Juridica

Municipal i וconfecao das peas processuais necessarias a mais completa defesa do
Municipio;

3.2.6

Assessorar e dar assistencia tecnica total relativa aos assuntos locais de meio ambiente,
visando 0 planejamento, a administraao e 0 controle das a6es e empreendimentos do
Municipio, inclusive nas atividades desenvolvidas e que exijam licenas ambientais junto
aos 6rgaos estaduais e federais competentes; Assinatura, Data e Carimbo da Empresa.

3.2.7

Emissao

e

renovaao

das

licenas

ambientais

das

obras

publicas

e

demais

empreendimentos do municipio junto aos 6rgaos responsaveis.
3.3 - Carga horaria e Equipe tecnica:

3.3.1 - A Contratada devera acompanhar e assessorar de forma presencial no tempo minimo

indicado e de forma eletr6nica nos demais dias uteis todos que comp6e a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, a fim de sanar qualquer duvida e assegurar que seja
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realizado os trabalhos dos setores em questao com rigidez e cumprimento da legislaao
vigente.

3.3.2 - Os servios serao prestados mediante assessoria presencial na sede da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim e tambem
por meio de consultoria na sede da contratada, por e-mail ou telefone, sempre que se fizer
necessario.

3.3.3 - Os servios deverao ser prestados necessariamente por equipe Tecnica da contratada,
composta de profissionais devidamente qualificados, devidamente qualificados por orgaos ou
entidade competente, que comprove a qualificaao suficiente para execuao dos servios
especializados.

3.3.4 - Carga horaria presencial: Cumprir com no mfnimo 01 (um) dia mensalmente de
expediente na Sede da Contratante mantendo o funcionario nos horarios predeterminados pela
Administraao.

3.3.5 - Carga horaria nao presencial: A carga horaria NAO PRESENCIAL refere-se a demanda
Consultiva prestada por escrito atraves de correio eletr6nico (e-mail), de forma convencional
via Consulta

Escrita formalizada, via telefone, chat de mensagem, ou outro recurso de

tecnologia da comunicaao e informaao, que sera ilimitada e em tempo integral, prestada pela

contratada em local indicado por esta. Os servios NAO PRESENCIAIS em tempo integral de
Consultoria serao prestados em local indicado pela contratada, sem Iimite de quantidade para
realizaao de consultas a serem feitas por servidores desta secretaria decorrentes de duvidas
suscitadas em face de fatos supervenientes, devendo toda e qualquer orientaao ser dada de
forma formal, somente por profissionais devidamente habilitados.

3.3.6 - A equipe tecnica disponibilizara profissional conforme a especificidade demandada pela
administraao publica, em local indicado pela Contratante.

3.3.7 -

A

equipe tecnica

e

carga

horaria

exigida

acima

foi

estipulada

levando-se

em

consideraao as necessidades da administraao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim.
3.4 - Para a prestaao dos servios, serao observadas, no que couber, as disposi6es contidas

nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.Q 8.666/93 e suas altera6es.

4 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS:
4.1 - Na proposta de preos deverao constar as especifica6es detalhada do item, tipo e

quantidade solicitada, o valor unitario e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso
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já considerando tod as as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam
direta ou indiretamente sobre a execuao do objeto deste termo, mesmo que nao estejam
registrados neste documento.

4.2 - Será considerado vencedor o fornecedor cuja proposta seja mais vantajosa para a

administraao, desde que atenda as exigencias contidas neste Termo de Referencia.
4.3 - O Prazo de validade da proposta nac poderá ser inferior a 30 (trinta dias).
4.4 - A apresentaao da proposta implica plena aceitaao, por parte do licitante, das condi6es

estabelecidas neste termo, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposi6es nela
contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servios nos seus termos,

bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
em quantidades e qualidades adequadas il perfeita execuao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituiao.

4.5

-

A

Contratada

deverá

arcar

com

o

onus

decorrente

de

eventual

equívoco

no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes

de

fatores futuros

eincertos,

devendo

complementá-Ios,

caso

o

previsto

inicialmente em sua proposta nac seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste termo
de referencia, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos jncisos do 91" do artigo
57 da Lej n" 8.666, de 1993.
5 - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA:

5.1 - Quanto il entrega:

5.1.1 - Os servios deverao ser iniciados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos,
contados da data de recebimento da Ordem de Servio a ser emitida pel a administraao ou
instrumento equivalente e rigorosamente de acordo com as especifica6es estabelecidas na
proposta vencedora e no Termo de Referencia, sendo que a nao observancia destas condi6es,

implicará na nac aceitaao dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamaao ou
indenizaao por parte da inadimplente.
5.1.2 - O servio a ser entregue estará sujeito il aceitaao plena pelo Contratante que, para
tanto, designará servidor que acompanhará a sua execuao e o submeterá ao recebimento
provisório, onde serao examjnadas as especifica6es e, caso estejam de acordo com o Termo

de Referencia e proposta da Contratada será atestada o seu recebimento mediante emissao do
Termo de Recebimento Definitivo de cada parcela executada.
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5.1.3 - Ca so 0 servio executado nao esteja de acordo com as eXlgencias do Termo de
Referencia e da proposta de preos da Contratada, 0 mesmo será rejeitado e a Contratada
deverá refaze-Io.

5.1.4 - A Contratada ficará obrigada a executar novamente, sem ðnus para a Contratante, 0
servio que vier a ser recusado.

5.1.5 - 0 objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificaöes
estabelecidas neste instrumento, nos locais indicados na Ordem de Servio a ser emitida pela
administraao ou instrumento equivalente.

5.1.6 - Os atrasos ocasionados por motivo de fora maior ou caso fortuito, desde que
justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega do servio, e aceitos

pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.
5.1.7 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no
Termo de Referencia será exclusiva do(s) servidor (es) autorizado(s) pelo órgao Contratante,
encarregado de acompanhar a execuao do servio e recebimento do objeto contratual,
conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

5.1.8

-

A

CONTRATANTE

designará

um

servidor/comissao,

cujo

propósito

será

0

acompanhamento da execuao dos servios e a conferencia desta com as especificaöes
contidas na proposta de preos e no Termo de Referencia. Ca so 0 objeto esteja em desacordo
com as especificaöes contidas naqueles instrumentos, será

rejeitado 0 recebimento do

mesmo.

5.2 - Quanto ao recebimento:
5.2.1 -

Provisoriamente,

a

partir da

execuao do

servio,

para

efeito de verificaao

da

conformidade com as especificaöes constantes do Termo de Referencia e da proposta.
5.2.2 - Definitivamente, após a verificaao da conformidade com as especificaöes constantes
do Termo de Referencia e da proposta, e sua consequente aceitaao, que se dará até 05 (cinco)
dias úteis do recebimento provisório.

5.2.3 - Na hipótese de a verificaao a que se refere 0 subitem anterior nao ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 0 recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

5.2.4 - A nota fiscal/fatura que apresente incorreöes será devolvida á contratada para as
devidas correöes. Nesse caso, 0 termo de recebimento definitivo somente poderá ser emitido
após a referida correao.
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5.2.5 _ A Administraao rejeitara, no todo ou em parte, a prestaao de servios em desacordo
com as especifica5es tecnicas exigidas.

5.2.6 - A rejeiao do objeto por estar em desacordo com as especifica5es, que vier a ocorrer,

nao justificara possfvel atraso no prazo de execuao fixado, sujeitando 0 Contratado as san5es
previstas.

6 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO:
6.1 - Nao sera aceito objeto que esteja em desacordo com as especifica5es constantes do
presente Termo de Referencia, devendo 0 fornecedor providenciar sua troca sem qualquer
onlls para 0 Orgao Contratante, sujeitando-se ainda as san5es previstas.

6.2 - A Contratada devera garantir a qualidade e segurana de todos os servios fornecidos,
com vista a evitar qualquer acidente ou sinistro.

6.3

-

A

Contratada

devera

observar

conduta

adeqllada

na

lItilizaao

dos

materiais,

eqllipamentos, ferramentas e lItensilios, objetivando a segurana do pessoal e material no local
de execuao dos servios.

6.4 - A Contratada devera cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual Oll municipal, as normas de segllrana da contratante.

7 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
7.1 - Os recllrsos necessarios ao cllsteio da referida despesa encontram-se devidamente
alocados no oramento municipal para 0 exercicio de 2019 da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Infraestrlltllra da Prefeitura Municipal de QlIixeramobim, c1assificados sob 0 c6digo:
0701.15.122.0701.2.029, elemento de despesa: 3.3.90.39.05 e fonte de recursos: 1001000000.

8 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:
8.1 -

0 pagamento sera efetuado em

ate 30

(trinta) dias ap6s 0 encaminhamento da

documentaao tratada neste sllbitem, atraves de credito na Conta Bancaria do fornecedor Oll
atraves de Cheque nominal, acompanhado da segllinte documentaao:
1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via unica, devidamente autorizada pelo ordenador de
despesas (pague-se) e atestada por servidor responsavel pelo recebimento do objeto deste
termo,

11) Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos Tributos Federais e a Dfvida Ativa da Uniao
(PGFN), com abrangencia inclllsive as contribui5es sociais,

111) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal,
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IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo munidpio domidliado, e,

VI) CND emitida pela Justia Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei W. 12.440/2011.
8.2 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento das
condi6es de habilitaao e qualificaao exigidas neste termo.

8.3 - E vedada a realizaao de pagamento antes da entrega do objeto ou se 0 mesmo nao
estiver de acordo com as especifica6es deste instrumento.

8.4 - Se 0 objeto nao for executado conforme condi6es deste termo, 0 pagamento ficara
suspenso ate sua execuao regular.

8.5 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidaao,
qualquer obrigaao financeira decorrente de penalidade ou inadimplencia, sem que isso gere
direito a reajustamento de preos.
9 - DAS RESPONSABILlDADES DA CONTRATADA:

9.1 - Executar 0 objeto em conformidade com as condi6es deste instrumento.

9.2 - Manter durante toda a execuao contratual, em compatibilidade com as obriga6es
assumidas, todas as condi6es de habilitaao e qualificaao exigidas no presente termo.
9.3 - Aceitar, nas mesmas condi6es contratuais, os percentuais de acrescimos ou supress6es

limitadas ao estabelecido no SlQ, do art. 65, da Lei Federal nQ 8.666/1993, tomando-se por
base 0 valor contratual.
9.4 -

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou

a terceiros,

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execuao do objeto, nao podendo ser arguido
para efeito de exclusao ou reduao de sua responsabilidade 0 fato de a contratante proceder a
fiscalizaao ou acompanhar a execuao contratual.
9.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execuao contratual, inclusive as obriga6es relativas a salarios, previdencia social,
impostos, encargos sociais e outras providencias,

respondendo obrigatoriamente pelo fiel

cumprimento das leis trabalhistas e espedficas de acidentes do trabalho e legislaao correlata,

aplicaveis ao pessoal empregado na execuao contratual.
9.6 - Prestar imediatamente as informa6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, salvo quando implicarem em indaga6es de carater tecnico, hip6tese em que

serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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9.7 - 5ubstituir au reparar 0 objeto contratuai que comprovadamente apresente condi6es de

defeito au em desconformidade com as especifica6es deste terma, no prazo fixado pelo Orgao
Contratante, contado da sua notificaao.

9.8 - Cumprir, quando for 0 caso, as condi6es de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
periado oferecido em sua propasta de preos, observando 0 prazo minimo exigido pela
Administraao.

9.9 - Nao permitir a utilizaao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anas, exceto na

-

condiao de aprendiz para 05 maiares de quatorze anas, nem permitir a utilizaao do trabalho
do menor de dezoito anas em trabalho noturno, perigoso au insalubre.
9.10 - Manter-se, durante todo 0 periado de vigencia do Contrato a ser firmado, um preposto
aceita pela Contratante, para representaao da Contratada sempre que for necessario e
comunicanda, por escrito, aContratante qualquer mudana de endereo au telefone contato.
9.11 - Acatar as orienta6es da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaao,
prestando 05 esclarecimentos solicitados e atendendo as reclama6es formuladas.
9.12 - Responsabilizar-se pela fiel execuao do objeto contratuai no prazo estabelecido neste
terma.

9.13 - Responsabilizar-se pelas vfcios e danos decorrentes da execuao do objeto, de acordo

com 05 artigas 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando aContratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, 0 valor
correspondente aos danos safridos.

9.14 - Nao sera admitida a subcontrataao do objeto deste Terma de Referencia.
9.15 - Utilizar profissionais devidamente habilitados.
9.16 - 5ubstituir 05 profissionais nas casos de irnpedimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiquem 0 bom andamento e a boa prestaao dos servios.
9.17 - Facilitar a aao da fiscalizaao na inspeao dos servios, prestando, prontamente, 05
esclarecimentos que farem solicitados pela CONTRATANTE.

9.18 - Responder perante a

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, mesmo no ca 50 de

ausencia au amissao da fiscalizaao, indenizando-a devidamente por quaisquer atas au fatos
lesivas aos seus interesses, que possam interferir na execuao do contrato quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos au mandatarias seus. A responsabilidade se estendera a

nanas causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
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danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposi6es legais vigentes.

9.19 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que
a CONTRATADA nao devenI, mesmo ap6s o termino do contrato, sem consentimento previo,
por escrito,

da

CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou

informa6es

especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execuao do contrato.

9.20 - Providenciar a imediata correao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE.

9.21

-

Pagar

seus

empregados

no

prazo

previsto

em

lei,

sendo,

tambem,

de

sua

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestaao dos servios contratados inclusive as contribui6es previdenciarias fiscais e
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixeramobim por eventuais autua6es
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia ils
suas obriga6es, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Quixeramobim

9.22 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaao referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do
CONTRATO.

9.23 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejufzos que forem causa dos il

Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestaao dos servios.
9.24 - Respeitar as normas de segurana e medicina do trabalho, previstas na Consolidaao das
Leis do Trabalho e legislaao pertinente.
10 - OAS RESPONSABILlOADES 00 CONTRATANTE:

10.1 - Solicitar a execuao do objeto il CONTRATI\DA atraves da emissao de Ordem de Servio,
ap6s emissao de empenho.

10.2 - Proporcionar il CONTRATADA todas as condi6es necessarias ao pleno cumprimento das

obriga6es

decorrentes

do

objeto

contratual,

consoante

estabelece

a

Lei

Federal

no

8.666/1993 e suas altera6es posteriores.
10.3 - Fiscalizar a execuao do objeto contratual, atraves de sua unidade competente, podendo,
em

decorrencia, solicitar providencias da

CONTRATADA,

que

atendera

imediato.
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10.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execuao do objeto
contratual.

10.5 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi6es estabelecidas neste
Termo.

10.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

10.7 . Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependencias do CONTRATANTE
para a execuao do objeto contratual.

10.8 - Prestar as Informa6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

10.9 - Recusar os servios que nao apresentarem condi6es de serem utilizados.
10.10 - Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na prestaao dos servios e
interromper imediatamente a execllao se for o caso.
10.12

- Indicar na Ordem de Servio o local em que deverá ser realizada sua execuao.

10.12 - Impedir que terceiros executem os servios objeto deste termo sem a expressa
autorizaao da CONTRATANTE.

11. DO REAJUSTE E DO REEQUILíBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO:
11.1 - O valor do Contrato nao será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da
contrataao, hipótese na qual poderá ser utilizado o indice IGP.M da Fundaao Getúlio Vargas.
11.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequencias

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execuao do ajustado, ou ainda, em caso de fora
maior, casa fortuito ou fato do príncipe, configurando área económica

extraordinária e

extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tai
situaao e termo aditivo, ser restabelecida a relaao que as partes pactuaram inicialmente

entre os encargos dA Contratada e a retribuiao da Administraao para a justa remuneraao do
servio, objetivando a manutenao do equilíbrio económico-fínanceiro inicial do contrato, na

forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

12 - DO CONTROLE DA EXECUCAO:
12.1 - A fiscalizaao da contrataao será exercida por um representante da Contratante, ao qual

competirá dirímir as dúvidas que surgirem no curso da execuao do objeto e de tudo dar
ciencia a Administraao, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nQ 8.666/1993,
a

ser informado

e

designado para

este fim

pela

contratante,

quando

instrumento contratual.
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12.2 - A fiscalizaçao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeiçòes técnicas, vicios redibitòrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade dos òrgaos ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade CQl'1 o art. 70, da Lei 8.666/1993.

12.3 - A execuçao dos serviços sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual
devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execuçao para

-

fins de pagamento.

12.4 - Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que nao
esteja de acordo com as exigencias, bem como, determinar prazo para substituiçao do serviço
eventualmente fora de especificaçao.

13 - DO PRI\ZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:
13.1 - O prazo de vigencia contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura,

devendo ser publicado na forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federai n9 8.666/1993.
13.2 - O prazo de vigència podera ser prorrogado nos termos do que dispòe o art. 57 da Lei
Federai n° 8.666/1993, alterada e consolidada.

14 - DA GESTAO DO CONTRATO:
14.1 - A gestao do contrato sera exercida por servidor especialmente designado para este fim
pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federai n9 8.666/1993, a ser
informado quando da lavratura do instrumento contratual através de Portaria especifica.
15 - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:

15.1 - Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a Administraçao Publica podera, sem a prévia
manifestaçao do interessa do, motivadamente, adotar providèncias acauteladoras, em caso de
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrència de dano de dificil ou impossivel reparaçao.
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO 11・MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Local e data
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
Comissão Permanente de Licitaçã。

ーREF.: TOMADA DE PREÇOS N" 07.007/2D19-TP
Apresentamos a Vossas Senhorias， nossa proposta de preços， referente à Tomada de Preços em

referência， cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA TÈCNICA AMBIENTAL， PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO

URBANO

E

INFRAESTRUTURA

DA

PREFEITURA

QUIXERAMOBIM， conforme esp巴CI日cações constantes do anexo 1，

MUNICIPAL

DE

parte integrante deste

processo pelo valor global de R$i-一一一一一一一)， com prazo
de execução por 12 (doze) meses.
Declaramos， neste ato，

nossa inteira submissão aos ditames da

Lei

nQ 8.666/93 e suas

alteraç凸es posteriores， bem como às c1áusulas e condiç凸es estabelecidas nesta Tomada de
Preços

VALOR- R$
，--.

ITEM I
01

ESPECIFICAÇÃO

MENSAL

1

VALOR GLOBAL - R$
NOME:
ENDEREÇO:

CNPJ/CPF NQ:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF NQ:

VALlDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE EXECUÇAO: 12 (doze) meses
Atenciosamente，

Carimbo e assinatura
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ANEXO 111 - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL

CONTRATO N2

_

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI 0 MUNlclPIO DE
ATRAVÉS

DA

SECRETARIA

DE

COM

PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

o Municipio de Quixeramobim, pessoa juridica de direito publico interno, através da Secretaria

de

,' com sede na (Endereo completo), inscrito no CNPJ/MF sob 0 n2

_______, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, Sr(a). (NOME

DO ORDENADOR), doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado(a), e do outro
lado,

CNPJ/MF

, com endereo na

nQ

representada

inscrito(a) no CPF/MF nQ

, inscrita no

pelo(a)

Sr(a).

, no final assinado(a), doravante denominada de

CONTRATADO(A), de acordo com a Tomada de Preos nQ

,

Processo nQ

_______, em conformidade com 0 que preceitua a Lei Federal nQ 8.666/93 e suas
altera6es posteriores, sujeitando-se, as partes, às suas normas e às c1ausulas e condi6es a
seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- 0 presente Contrato tem por objeto a CONTRATAC;AO DE EMPRESA PARA A PRESTAC;AO
DE SERVIC;OS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA

DE

MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO

QUIXERAMOBIM,

URBANO

conforme

E

INFRAESTRUTURA

especifica6es

DA

constantes do

PREFEITURA

anexo

1,

parte

integrante deste processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1- 0 presente Contrato tem como fundamento 0 Tomada de Preos nQ__ devidamente

homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas acima citado(a) e ao fim assinado(a), bem como
a

proposta

do(a)

CONTRATADO(A),

tudo

parte

integrante

deste

Termo

independente de transcriao.
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CIAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1- 0 valor global deste Contrato e de R$

_

-------

), nele estando

incluidas todas as despesas e custos necessarios a sua perfeita execuao, sendo pago
mensalmente 0 valor de R$

).

CLAuSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1- A fatura relativa aos servios mensalmente prestados devera ser apresentada a Secretaria
de

, ate 0 10Q (decimo) dia util do mes subseqOente a realizaao dos servios,

para fins de conferencia e atestaao da execuao dos mesmos.

4.2. A fatura constara dos servios efetivamente prestados no periodo de cada mes civil, de
acordo com 0 quantitativo efetivamente realizado no mes;
4.3- Caso 0 faturamento seja aprovado pela Secretaria de

, 0 pagamento

sera efetuado ate 0 30Q (trigesimo) dia ap6s 0 protocolo da fatura pela CONTRATADO(A).

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
5.1 - 0 valor do Contrato nao sera objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da

contrataao, hip6tese na qual podera ser utilizado 0 indice IGP-M da Fundaao Getulio Vargas.
5.2 - Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de conseqOencias

incalculaveis, retardadores Oll impeditivos da execuao do ajustado, ou ainda, em caso de fora
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica

extraordinaria e

extracontratual, podera, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tai
situaao e termo aditivo, ser restabelecida a relaao que as partes pactllaram inicialmente
entre 05 encargos dA Contratada e a retribuiao da Administraao para a justa remuneraao do
servio, objetivando a manutenao do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato, na
forma do artigo 65, 11, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

CIAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
6.1 - 0 prazo de vigencia contratual e de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura,

devendo ser publicado na forma do paragrafo unico, do art. 61, da lei federal nQ 8.666/1993.
6.2 - 0 prazo de vigencia podera ser prorrogado nos termos do que disp6e 0 art. 57 da lei

federal n° 8.666/1993, alterada e consolidada.

CLAuSULA SETIMA - DAS RESPONSABILlDADES DA CONTRATADA
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7.1 - Executar 0 objeto em conformidade com as condi6es deste instrumento.

7.2 - Manter durante toda a execuao contratual, em compatibilidade com as obriga6es
assumidas, todas as condi6es de habilitaao e qualificaao exigidas no presente termo.

7.3 - Aceitar, nas mesmas condi6es contratuais, os percentuais de acrescimos ou supress6es
limitadas ao estabelecido no 1i1Q, do art. 65, da Lei Federal nQ 8.666/1993, tomando-se por
base 0 valor contratual.

7.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execuao do objeto, nao podendo ser arguido
para efeito de exclusao ou reduao de sua responsabilidade 0 fato de a contratante proceder a
fiscalizaao ou acompanhar a execuao contratual.

7.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execuao contratual, inclusive as obriga6es relativas a salarios, previdencia social,
impostos, encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e espedficas de acidentes do trabalho e legislaao correlata,
aplicaveis ao pessoal empregado na execuao contratual.

7.6 - Prestar imediatamente as informa6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, salvo quando implicarem em indaga6es de carater tecnico, hip6tese em que
serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.7 - Substituir ou reparar 0 objeto contratual que comprovadamente apresente condi6es de

defeito ou em desconformidade com as especifica6es deste termo, no prazo fixado pelo Orgao
Contratante, contado da sua notificaao.
7.8 - Cumprir, quando for 0 caso, as condi6es de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
periodo oferecido em sua proposta de preos, observando 0 prazo minimo exigido pela
Administraao.

7.9 - Nao permitir a utilizaao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condiao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizaao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
7.10 - Manter-se, durante todo 0 periodo de vigencia do Contrato a ser firmado, um preposto
aceito pela Contratante,

para representaao da Contratada sempre que for necessario e

comunicando, por escrito, a Contratante qua!quer mudana de endereo ou telefone contato.
7.11 - Acatar as orienta6es da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaao,

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclama6es formuladas.
7.12 - Responsabilizar-se pela fiel execuao do objeto contratual no prazo estabelecido neste
termo.

7.13 - Responsabilizar--se pelos vicios e danos decorrentes da execuao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, 0 valor
correspondente aos danos sofridos.
7.14 - Nao sera admitida a subcontrataao do objeto deste Termo de Referencia.
7.15 - Utilizar profissionais devidamente habilitados.

7.16 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se

prejudiquem 0 bom andamento e a boa prestaao dos servios.
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7.17 - Facilitar a aao da fiscalizaao na inspeao dos servios, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

7.18 - Responder perante a Prefeitura Municipal de Quixerarnobim, mesmo no caso de
ausencia ou omissao da fiscalizaao, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos
lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execllao do contrato quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a
danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses

danos

,

com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposi5es legais vigentes.

7.19 - Responder, perante as leis vigentes, pel0 sigilo dos documentos manuseados, sendo que
a CONTRATADA nao devera, mesmo ap6s 0 termino do contrato, sem consentimento previo,
por

escrito,

da

CONTRATANTE,

fazer

uso

de

quaisquer

documentos

ou

informa5es

especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execuao do contrato.

7.20 - Providenciar a imediata correao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE.

7.21

-

Pagar

seus

empregados

no

prazo

previsto

em

lei,

sendo,

tambem,

de

sua

responsabilidade 0 pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestaao dos servios contratados inclusive as contribui5es previdenciarias fiscais e
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixeramobim por eventuais autua5es

administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia as
suas obriga5es, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Quixeramobim
7.22 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaao referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com 0 objeto do
CONTRATO.

7.23 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a
Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestaao dos servios.
7.24 - Respeitar as normas de segurana e medicina do trabalho, previstas na Consolidaao das

Leis do Trabalho e legislaao pertinente.

CLAuSULA OITAVA - OAS RESPONSABILlOAOES 00 CONTRATANTE
8.1 - Solicitar a execuao do objeto a CONTRATADA atraves da emissao de Ordem de Servio,
ap6s emissao de empenho.

8.2 - Proporcionar a CONTRATADA todas as condi5es necessarias ao pleno cumprimento das

obriga5es

decorrentes

do

objeto

contratual,

consoante

estabelece

a

Lei

Federal

no

8.666/1993 e suas altera5es posteriores.
8.3 - Fiscalizar a execuao do objeto contratual, atraves de sua unidade competente, podendo,
em

decorrencia,

solicitar providencias da

CONTRATADA,

que atendera

ou justificara de

imediato.

8.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execuao do objeto

contratual.
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8.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo
8.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

8.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE
para a execução do objeto contratual.

8.8 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

8.9 - Recusar os serviços que não apresentarem condições de serem utilizados.
8.10 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e
interromper imediatamente a execu뎌o se for 0 caso
，....

8.11 - Indicar na Ordem de Serviço 0 local em que deverá ser realizada sua execu혀0
8.12  Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste termo sem a expressa
autorização da CONTRATANTE

ClÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas， garantidas a prévia defesa， a
Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a)， as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Multas de:

b.1)

10%

(dez por cento) sobre

0 valor contratado，

em

caso de

recusa do(a) licitante

vencedor(a) em assinar 0 Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis， contados da data
da notificação feita pela CONTRATANTE;
b.2) 0，3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execu혀o dos serviços， até 0 Iimite de
30 (trinta) dias;
(

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre 0 valor da parcela não cumprida do Contrato e
rescisão do pacto， a critério da Secretaria de Quixeramobim ， em caso de atraso dos serviços
superior a 30 (trinta) dias;

b.4)

0

valor

da

multa

referida

nesta

c1áusula

será

descontada

“ex-offício"

do(a)

CONTRATADO(A)， mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu
favor

que

mantenha

junto

à

Secretaria

do

competente

município

de

Quixeramobim，

independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

이 suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração， pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administra혀o Pública， enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitaçã。

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAl
10.1- 0 Contrato firmado em decorrência da presente Iicitação poderá ser rescindido de

conformidade com 0 disposto nos art’s. 77 a 80 da Lei nQ 8.666/93;
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10.2- Na hip6tese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso 1, da Lei nQ

8.666/93, ao(iı) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a iV,
paragrafos ıQ a 4Q, da Lei de Licitaçöes.

cLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS AlTERAÇÖES CONTRATUAIS
11.1- OlA) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuais,
acrêscimos ou supressöes no quantitativo do objeto contratual, atê 0 limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme 0 disposto no li lQ, do art. 65, da Lei de
-

Licitaçöes.

cLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com 0 que estabelece 0 art. 109 da Lei
nQ 8666/93 e suas alteraçöes;
12.2.. Os recursos deverao ser interpostos mediante petiçao devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente;

12.3- Os recursos serao pratocolados na Secretaria competente e encaminhados il Comissao de
Licitaçao;

ClAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS
13.1 - Os recursos necessarios ao custeio da referida despesa encontram-se devidamente
alocados no orçamento municipal para 0 exercicio de 2019 da Secretaria de Desenvolvimento
Urbana e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, c1assificados sob 0 c6digo:

0701.15.122.0701.2.029, elemento de despesa: 3.3.90.39.05 e fonte de recursos: 1001000000.

CLAUSUlA DECIMA-QUARTA - DO FORO
14.1- Fica eleito 0 fora da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceara, para dirimir tada e
qualquer contravêrsia oriunda do presente Contrato, que nao possa ser resolvida pe la via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outra, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertadas, as partes firmam 0 presente instrumento contratual em 02 (duas)
vias para que possa praduzir os efeitos legais.

_________-Ce,

(Name do Ordenador)

de

de 20_

Name do representante Legal
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAl;OES

DECLARAl;AO

a) DECLARAMOS, para todos 05 fins e sob as penas da lei, que nao exeeutamos trabalho
noturno, perigoso ou insalubre eom menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com
menores de dezesseis anos, salvo na eondiao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em

eumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7Q da Constituiao Federal e de conformidade
com a exigencia prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nQ 8.666/93 e suas altera6es
posteriores;

b) Sob as penas da lei, para todos 05 fins de direito a que se possa prestar, especialmente para
fins de prova em proeesso licitat6rio, junto ao Municfpio de Quixeramobim, Estado do Ceara,
que eoncorda integralmente com 05 termos deste Edital e seus Anexos;
e) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaao para participar no

presente eertame licitat6rio, bem assim que fieamos ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorreneias posteriores, nos termos do art. 32, g2Q, da Lei n.Q 8.666/93. Pelo que, por ser a
expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

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

de

de 20

.

DECLARANTE

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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