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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

PREFEITURA MIRTTICIPAL DE OCARA

c0MIssAo PER ANENTE DE LICITACKO - CPL
OCARA- CE.
2,/\

REF.:TOMADA D E

PRECOS 1412.01/21-TP

Q Objeto: prestaqao dle serviqos em acompanhamento e orientagao ao ﬁscal de contrato para assisti e subsidia dc
informa<;5es pertinantes a essa atribui<;5o, junto a Sccretaria de Finanoas e Arrecadaoﬁo, Administraoao e
Planejamento do Municipio dc Ocara/CE.
Prczados Senhores,
Aprcsentamos a V ssas Senhorias nossa documentaoio exigida para a execuqao do objeto constantes do Edital,
cspeciﬁcamente co% relaqﬁo aos scrvioos abaixo assinalados:
ITEM | ESPECIFICACOES
QUANTIDADE UNIDADE
I
00001

F’

e:=?

SERVICOS TECNICO ADM.
TRATO — SEAD

VALOR UNITARIO
EM ASSESSORIA,

I

VALOR TOTAL I

CONSULTORIA AO FISCAL DE CON

Na execuoao do contrato devera ser acompanhada,
assisti—lo e
subsidié—lo de informagoes
pertinentes
ao
Fiscal
de
Contrato.
Mediante anotaooes do representante da Administraoao
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execuoao do contrato,
mensalmente devera ser feito um relatorio
dos contratos com
seus
respectivos nﬁmeros e apontando as
soluooes para regularizaoao das faltas ou defeitos observados,
atestaqao de notas
a
serem
pagas
como
contraprestaoao,
solicitaoao diligéncias diretamente ao representante da empresa,
ou mesmo as notificaooes.
ensalmente devera ser feito um
elatorio indicando os nﬁmeros dos contratos com seus respectivos
bjetos com planilhas de quantitativos do que foi consumido pela
dministraoao, mediante anotaooes
do
representante
da
dministraoao.
ensalmente devera dar suporte na verificaoao da
onformidade da prestagao dos servigos e da alocaoao dos recursos
ecessarios, de acordo com o objeto do contrato; atestar as notas
iscais e as faturas correspondentes a prestaoao dos servioos;
restar informaooes a respeito da execuoao dos servioos e de
ventuais glosas nos pagamentos devidos a contratada; e quando
abivel, manter o controle das ordens de servioo emitidas e
umpridas, mediante anotaooes do representante da Administraoao,
AV: CEL. JOAO FELIPE, 234 - CENTRO - OCARA
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junto a Secretaria
de Ocara/CE.
12.00 MES

de

SERVICOS TECNICO ADM.
TRATO - SEFIN

4

‘

N

Administracéo e Planejamento do Municipio
EM ASSESSORIA,

CONSULTORIA AO FISCAL DE CON

Na execucao do contrato devera ser acompanhada,
assisti—lo e
subsidia—lo de informacoes
pertinentes
ao
Fiscal
de
Contrato.
Mediante anotacoes do representante da Administracao
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a

execucao do contrato,

mensalmente

devera ser feito um relatorio

dos contratos com
seus
respectivos nﬁmeros e apontando as
solucoes para regularizacao das faltas ou defeitos observados,
atestacao de notas
a
serem
pagas
como
contraprestacao,
solicitacao diligéncias diretamente ao representante da empresa,
ou mesmo as
notificacoes.
Mensalmente
devera ser feito um

I I
/\

relatorio indicando os nﬁmeros dos contratos com seus respectivos

objetos com planilhas de quantitativos do que foi consumido pela
administracao, mediante anotacoes
do
representante
da
Administracao.
Mensalmente devera dar suporte na verificacao da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos
necessaries, de acordo com o objeto do contrato; atestar as notas
fiscais e as
faturas correspondentes a prestacao dos servicos;
prestar informacoes a respeito da execucao dos servicos e de
eventuais glosas nos pagamentos devidos a contratada; e quando
cabivel, manter o controle das ordens de servico emitidas e
cumpridas, mediante anotacoes do representante da Administracao,
junto a Secretaria de Financas e Arrecadacao do Municipio de
Ocara/CE.

12.00

3

MES

I

VALOR TOTAL R$

Valor Global da Proposta por extenso: R$
'

(

I

).

/_\Por esta proposta, d claramos inteira submissﬁo aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 8.666/93
‘ropomos executa os 0 objeto desta licitaeao, obedecendo as estipulaeoes do correspondente Edital e as suas
especiﬁcaeoes, e agiverando que
a) 0 prazo de validade desta proposta e de

b) as condreoes de Pagamento sao

60 dras

Mensal

c) todos os compon antes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salarios,
encargos trabalhistas , previdenciérios e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de
exigéncia legal ou dz s condigoes de gestﬁo do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preeos ofenados,

I

d) 0 prazo de entr<58a/ execueio do objeto licitado é de acordo com contrato.

AV: CEL. JOA0 FELIPE, 234 - CENTRO - OCARA
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ANEXO II
PROJETO BASICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 02301102/20
l. A PROPOSTA

'h*\

Contratar prestaca de servicos em acompanhamento e orientacao ao ﬁscal de contrato para assisti e subsidia de
informacoes perti entes a essa atribuicao, junto a Secretaria de Financas e Arrecadacao, Administracao e
Planejamento do
nicipio de Ocara/CE.
2. JUSTIFICATI A

Desenvolver tarefa para adequar os procedimentos administrativos e supri-los de instmmento e rotinas que possam
proporcionar a A inistracao da Instituicao a tomada de decisoes através da selecio da melhor opcao do ato
administrativo a s r adotado, buscando a melhoria dos indices de eﬁciéncia, eﬁcacia e agilidade das acoes na
execucﬁo do contra 0, sem comprometer a seguranca na execucao das tarefas.
3. ATIVIDADES
Realizar atividades em assessoria e consultoria ao ﬁscal de contrato, identiﬁcando as acoes necessarias a serem
adotadas de forma alcancar os obj etivos pretendidos.
Participar de reurﬁkes, discussoes e eventos vinculados a area sob enfoque, bem como de projetos ligados aos
obj etivos do trabalh de consultoria e assessoria.
4. SERVICOS ESPERADOS
ASSESSORIA E C(DNSULTORIA AO FISCAL DE CONTRATO

‘,i_
Na execucao do contrato devera ser acompanhada, assisti-lo e subsidia-lo de informacoes peninentes ao Fiscal
Je Contrato.
Mediante anot
com a execucao do
apontando as soluc
contraprestacao, sol

c6es do representante da Administracao em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
ontrato, mensalmente devera ser feito um relatorio dos contratos com seus respectivos nI'1meros e
es para regularizacao das faltas ou defeitos observados, atestacao de notas a serem pagas como
itacao diligéncias diretamente ao representante da empresa, ou mesmo as notiﬁcacoes.

Mensalmente evera ser feito um relatorio indicando os nI'1meros dos contratos com seus respectivos objetos
com planilhas de q antitativos do que foi consumido pela administracﬁo, mediante anotacoes do representante da
Administracﬁo.
Mensalmente vera dar suporte na veriﬁcacao da conformidade da prestacﬁo dos servicos e da alocacﬁo dos
recursos necessério , de acordo com o objeto do contrato; atestar as notas ﬁscais e as faturas correspondentes a
prestacao dos servic s; prestar informacoes a respeito da execucao dos servicos e de eventuais glosas nos pagamentos
devidos a contratad ; e quando cabivel, manter o controle das ordens de servico emitidas e cumpridas, mediante
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anotacoes do representante da Administracao.
5 - DA QUANTIDADE, DESCRICAO E VALOR ESTIMADO

5.1 - As qlfntidades e especiﬁcacoes, conforme anexo I.

I I

ITEM

00001

I ESPECIFICAQOES
QUANTIDADE
UNIDADE
I

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

SERVICOS TECNICO ADM. EM ASSESSORIA, CONSULTORIA AO FISCAL DE CON

TRATO — SEAD

Na execucao do contrato devera ser acompanhada,
assisti—lo e
subsidia—lo de informacoes
pertinentes
ao
Fiscal
de
Contrato.
Mediante anotacoes do representante da Administracao
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato,
mensalmente devera ser feito um relatorio
dos contratos com
seus
respectivos nﬁmeros e apontando as
solucoes para regularizacao das faltas ou defeitos observados,
atestacao de notas
a
serem
pagas
como
contraprestacao,
solicitacao diligéncias diretamente ao representante da empresa,
ou mesmo as notificacoes.
Mensalmente devera ser feito um
relatorio indicando os nﬁmeros dos contratos com seus respectivos
objetos com planilhas de quantitativos do que foi consumido pela
administracao, mediante anotacoes
do
representante
da
Administracao.
Mensalmente devera dar suporte na verificacao da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos

/\

I

I

necessaries, de acordo com o objeto do contrato; atestar as notas

/"K-_

00002

fiscais e as faturas correspondentes a prestacao dos servicos;
prestar informacoes a respeito da execucao dos servicos e de
eventuais glosas nos pagamentos devidos a contratada; e quando
cabivel, manter o controle das ordens de servico emitidas e
cumpridas, mediante anotacoes do representante da Administracao,
junto a Secretaria de Administracao e Planejamento do Municipio
de Ocara/CE.
12.00 MES
5.566,667
66.800,00

SERVICOS TECNICO ADM.
TRATO — SEFIN

a execucao do

EM ASSESSORIA,

contrato

ubsidia—lo de informacoes

I

deveré

ser

CONSULTORIA AO FISCAL DE CON

acompanhada,

pertinentes

ao

assisti-lo e

Fiscal

de

ontrato.
ediante anotacoes do representante da Administracao
m registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
xecucao do contrato,
mensalmente devera ser feito um relatorio
os contratos com
seus
respectivos nﬁmeros e apontando as
olucoes para regularizacao das faltas ou defeitos observados,
testacao de notas
a
serem
pagas
como
contraprestacao,
olicitacao diligéncias diretamente ao representante da empresa,
u mesmo as
notificacoes.
ensalmente
devera ser feito um
elatorio indicando os nﬁmeros dos contratos com seus respectivos
bjetos com planilhas de quantitativos do que foi consumido pela
dministracao, mediante anotacoes
do
representante
da
dministracao.
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Mensalmente devera dar suporte na verificacao da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos
necessarios, de acordo com o objeto do contrato; atestar as notas
fiscais e as
faturas correspondentes a prestacao dos servicos;
prestar informacoes a respeito da execucao dos servicos e de
eventuais glosas nos pagamentos devidos a contratada; e quando
cabivel, manter o controle das ordens de servico emitidas e
cumpridas, mediante anotacoes do representante da Administracao,
junto a Secretaria de Financas e Arrecadacao do Municipio de
Ocara/CE.
12.00 MES
5.566,667
66.800,00
I

Arears).
5

I

I

VALOR TOTAL R$

I

l33.600,00

I

5.2 - O valor global estimado da presente licitacao é de R$ l33.600,00 (cento e trinta e trés mil, seiscentos

5.3 - Os val es de referéncia estimados acima foram obtidos com base nos valores médios obtidos através das
pesquisas de precojrrealizadas junto ao setor competente e anexadas aos autos.
6. PERIODO DE TRABALHO
O trabalho de Corﬁultoria e Assessoria sera desenvolvido a partir da data de assinatura do contrato até 31 de
dezembro de 2021, I odendo ser prorrogado conforme a Lei Federal 8.666/93.
7. FORMA DE PAGAMENTO

Mediante apresentacao de nota ﬁscal de servicos, devidamente liquidada pelo setor competente.

'

an

8. QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO CONSULTOR E ASSESSOR

‘

O CONSULTOR E ASSESSOR a ser contratado devera possuir:
Ter experiéncia na area de assessoria e consultoria na execucao de contratos, com conhecimento da legislacao
pertinente com atuacﬁo em Orgﬁos PI'1blicos;
1/‘L
.
L
.
,
_
.
.
~
onheclmentos em -elaboracao de modelos, ﬂuxos e Controles relaclonados a area de atuacao 0b_]€t0 deste PI'O_]Ct0
II Easico.
Excelente comunica 50 oral e escrita, desejavel conhecimento.
Capacidade de artic lacao com os interlocutores e seus contrapartes.
Capacidade para tra alhar em equipe.
Destreza no manejo e Sistemas Gerenciais Automatizados e conhecimentos avancados basicos de informatica

9. DAS OBRIGACDES DA ADJUDICATARIA
S50 obrigacoes a adjudicataria, além daquelas dispostas na especiﬁcacao do objeto:
a. Reparar, c%|igir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do
Contrato em que se eriﬁcarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou de materiais empregados
pela CONTRATADA.
b. Manter durante a execucao do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao.

IA
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c. Executar Ielmente 0 objeto dentro do melhor padrao de qualidade, de forma que os servicos a serem
executados manterII1 am todas as especiﬁcacoes técnicas e qualidades exigidas pela Contratante, cumprindo todas as
especiﬁcacoes est belecidas na proposta de precos e documentos apresentados ao CONTRATANTE, bem como
neste Proj eto Basido
d. Refazer, 3 m custo para o CONTRATANTE , todo e qualquer procedimento, se veriﬁcada incorrecﬁo e
constatado que o elro é da responsabilidade da CONTRATADA.
e. Respons%b ilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mao-de-obra,
encargos sociais, abalhistas, previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam
direta ou indiretam nte na execucao dos servicos objeto desta Licitacao.
f. Fomecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes dc recolhimento das obrigacoes
trabalhistas e previ Eenciarias de seus empregados, quitacao dos tributos devidos e comprovante de regularidade para
com o FGTS e INS
g. Utilizar de forma privativa e conﬁdencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execucao
/'\
do Contrato.
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
O Municipio de OCTRA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com

sede na AV. CEL. OAO FELIPE, 858, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.° 12.459.6l6/0001-04, representado pelo(a) Sr(a).
, e de outro lado a empresa
, inscrita no CNPJ (MF) sob 0 n.°
, estabelecida no(a)
, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, nedte ato representada por
, portador da Cédula de Identidade e/ou CPF (MF) n.°
, celebram 0 presente contrato, do qual serao partes integrantes 0 edital de TOMADA DE PRECOS n.°

g/_% e a propdsta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA as normas

disciplinares das Leis n° 8.666/1993 e alteracoes posteriores, mediante as clausulas e condic6es que se seguem:

b'\CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l.

O presente contato tem como objeto a prestacao de servicos em acompanhamento e orientacao ao ﬁscal de contrato para

assisti e subsidia dc Informacoes pertinentes a essa atribuicao, junto a Secretaria de Financas e Arrecadacao, Administracao e

Planejamento do Municipio de Ocara/CE.

CLAUSULA SEGUIIDA - DOS PRECOS E DO VALOR DO CONTRATO
l.

Os precos dos ervicos sao aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que 0 valor total do

contrato é de R$
(
).
2. O valor do presentj Contrato nao sera obj eto de reajuste, antes de
indice IGP-M da Fun acao GetI'1lio Vargas.

/

/

, hipotese na qual podera ser utilizado 0

CLAUSULA TERCEIRA - nos PRAZOS
1.

A CONTRATIIDA ﬁcara obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administracao para

execucao dos servico
OCARA.
2.
Eventuais re
CONTRATANTE, se
CLAUSULA QUAR
l. A lavratura do pres
Lei n° 8.666/93.

,_\CLAUSULA QUIN

.. A execucao deste
direito pI'1blico, aplica
na fonna do artigo 54
2
O contratado, n
do objeto dessa avenc

, contado do recebimento da autorizacao dc servico expedida pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE

abalhos deverao ser iniciados em até 48 horas a contar da notiﬁcacao da FISCALIZACAO do
prejuizo de outros servicos autorizados para execuciio
A - DO AMPARO LEGAL
nte contrato decorre da realizacao do TOMADA DE PRECOS n° ii, realizado com ﬁmdamento na
- DA EXECUCAO DO CONTRATO

contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de
do-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado,
a Lei n.° 8.666/93 combinado com 0 inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
execucao do contrato, sem prejuizos das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes
contratual, até o limite admitido, em cada caso, pela Administracao.

CLAUSULA SEXT - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
l. A vigéncia deste co trato tera inicio em __/__/

, extinguindo-se i/_/

, tendo inicio e vencimento em dia

de expediente, devend -se excluir o primeiro e incluir 0 I'1ltimo, podendo ser prorrogado conforme a Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA SETIM - nos ENCARGOS no CONTRATANTE
l.

Cabera ao CONT TANTE:
1.1 pe itir acesso do licitante ou do técnico da CONTRATADA as instalacoes do CONTRANTANTE para
execucao dos servicos onstantes do objeto;
1.2 pres as infonnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante ou pelos técnicos da
CONTRATADA;
1.3 - rejeitar ualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as especiﬁcacoes constantes do Anexo I

do edital do TOMADﬂrDE PRECOS n.° _/_;
1.4 - solici que seja refeito 0 servico que nao atenda as especiﬁcacoes constantes do Anexo I do edital do TOMADA
DE PRECOS n.° __/_;
AV: CEL. JOAO FELIPE, 234 - CENTRO — OCARA
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1.5 -

l

disponibilizar a CONTRATADA espaco ﬁsico em suas dependéncias para a execucao de trabalhos simples,

quando necessario; e
CLAUSULA OITA A - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Cabera a CONT TADA:

1.1 -

resp nder, em relacao aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execucao dos servicos, tais como:
a) alarios;
b) eguros de acidente;
c) xas, impostos e contribuicoes;
d) denizacoes;
e) ales-refeieao;
I) les-transporte; e
g) utras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo;
1.2 ma ter os seus técnicos sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no orgao,
porém sem qualquer inculo empregaticio com o orgao;
/_\
1.3- mantr os seus técnicos identiﬁcados por cracha, quando em trabalho no érgao, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles qu seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - usar melhor técnica possivel para a execucao dos servicos objeto deste contrato;
1.5 - subm t er a‘ ﬁscalrzacao
' " do CONTRATANTE ,1.6 - com n icar a CONTRATANTE qualquer anonnalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos julgados
necessaries;
1.7 - obter todas e quaisquer informacoes junto a CONTRATANTE necessarias a boa consecucao dos trabalhos;
1.8 - man r-se em compatibilidade com as obrigacoes a serem assumidas e com todas as condicoes de habilitacao e
qualiﬁcacao exigidas feste contrato durante toda a execucao do contrato

II
.

III

CLAUSULA NONA DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. A CONTRATA

A cabera, ainda:
'r a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais previstos na legislacao
social e trabalhista e vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum
vinculo empregaticio"rem o CONTRATANTE;
1.2 - assu 1'r, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacao especiﬁca
de acidentes do trabalh 0, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos
servicos ou em conex o com eles, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;
1.3 as mir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas a este contrato,
originariamente ou vi c ulados por prevencao, conexao ou continéncia; e
1.4 - ass
r, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da execucao deste contrato.
2.
A inadimplén ia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nao transfere a
/“responsabilidade por u pagamento a Administracao do CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste contrato, razao pela
1.1 -

ass

qual a CONTRATAD

renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA DECI A - DAS OBRIGACOES GERAIS
1.

I

Devera a CONT
1.1 E e
durante a prestacao d
1.2 é ex
autorizacao da Admin
CLAUSULA DECI

1.

TADA observar, também, 0 seguinte:
pressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE
servicos, objeto deste contrato;
ressamente proibida, também, a veiculacao dc publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
tracao do CONTRATANTEA PRIMEIRA - DO ACOIVIPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

A execucao do sen/icos objeto deste contrato sera acompanhada e ﬁscalizada por um servidor da CONTRATANTE,

designado para esse f

2. O servidor do C TRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos,
determinando o que fo necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
3. As decisoes e pro idéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao ser solicitadas a autoridade competente
do(a) PREFEITURA UNICIPAL DE OCARA, em tempo habil, para a adocao das medidas convenientes.
4. A CONTRATA A devera manter preposto para representa-la durante a execucao deste contrato, desde que aceito pela
Administracao do CO TRATANTE.

CLAUSULA DECI

SEGUNDA - DA ATESTACAO

AV: CEL. JOAO FELIPE, Z34 — CENTRO - OCARA
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1.
A atestacao da execucao dos servicos cabera a servidor do CONTRATANTE designado para ﬁm representando 0
CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIIIIA TERCEIRA - DA DESPESA
l. A despesa com a xecucao dos servicos de que trata o objeto deste contrato, esta a cargo da dotacao orcamentaria: Exercicio
2021 Atividade 030 .041220002.2.006 Manter das Atividades Administrativas da Secretaria de Administracao, Classiﬁcacao
economica 3.3.90.3 00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2021 Atividade 040l.04l220002.2.008 Manter das
Atividades da Secr taria de Financas, Classiﬁcacao econdmica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica e/ou
Classiﬁcacao Econé ica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Fisica.

CLAUSULA DECI A QUARTA - Do PAGAMENTO
1.

Executados e aceitos os servicos, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (o)

PREFEITURA M

ICIPAL DE OCARA, situado na AV. CEL. JOAO FELIPE, 858, para ﬁns de liquidacao e pagamento,

mediante ordem ban 'ria creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30° (trigésimo) dia I'1til contado da
entrega dos documen os.
2. O CONTRATA TE reserva-se 0 direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os servicos executados nao estiverem
de acordo com a espe iﬁcacao apresentada e aceita.
A3. O CONTRATA TE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacées devidas pela
CONTRATADA, no termos deste contrato.
4.
Nenhum paga ento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao ﬁnanceira e
previdenciaria, sem ue isso gere direito a alteracao de precos, compensacao ﬁnanceira ou aplicacao de penalidade ao
CONTRATANTE.
5. O prazo de pag mento da execucao dos servicos sera contado a partir da data ﬁnal do periodo de adimplemento de cada
parcela.
5.1 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, ﬁc convencionado que a taxa de compensacao ﬁnanceira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspon ente ao efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicacao da seguinte férmulaz
EM = I x N x VP
onde:
EM = Encargos mo atérios;
N = NI'1mero de ias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da p rcela pertinente a ser paga;
I
= Indice de c mpensacao ﬁnanceira, assim apurado:
I= TX ==> I= (6 100) ==> I= 0,00016438
365
36
TX - Percentual da xa anual = 6%
5.2 - A co pensacao ﬁnanceira prevista nesta condicao sera incluida na fatura do més seguinte ao da ocorréncia.
/—\
5.3 - O pa amento mensal dos servicos somente podera ser efetuado apés a apresentacao da nota ﬁscal/fatura atestada
por servidor designad , conforme disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93. A nota ﬁscal/fatura devera estar acompanhada com a
comprovacao de regu aridade da licitante vencedora junto a Seguridade Social - CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - CRF ao Tr unal Superior do Trabalho - CNDT e Relativos aos Tributos Federals e a Divida da Uniao - Certidao
Conjunta da Uniao.

CLAUsULA DECI A QUINTA - DA ALTERACAO Do CONTRATO

1. O presente contr to podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse da
Administracao do CO TRATANTE, com a apresentacao das devidas justiﬁcativas.
CLAUSULA DECI
SEXTA - D0 AUMENTO OU SUPRESSAO
1.
No interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato podera ser aumentado ou
suprimido ato o limite e 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.
l.l - A CO TRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratadas, os acréscimos ou supressoes que se
ﬁzerem necessaries; e
1.2 ne um acréscimo ou supressao podera exceder 0 limite estabelecido nesta clausula, exceto as supressoes
resultantes de acordo tre as partes.

CLAUSULA DECI

SETIMA - DAS PENALIDADES

1. O atraso injustiﬁ ado na execucao dos servicos ou 0 descumprimento das obrigacées estabelecidas no contrato sujeitara a
CONTRATADA a m ta de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia e por ocorréncia, até 0 maxirno de 10% (dez por cento)
AV: CEL. JOAO FELIPE, 234 - CENTRO - OCARA
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GOVERNO MUNICIPAL DE OCARA
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"4 ec-

sobre 0 valor total d
2. Pela inexecuca
defesa, aplicar a CO
2.1 - adve

contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oﬁcialmente.
total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a prévia
TRATADAas seguintes sancoesr
éncia;

2.2 - mul de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do contrato, no caso de inexecucao total do objeto contratado,
recolhida no prazo d 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao oﬁcial;

2.3 s spensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao do
CONTRATANTE, p lo prazo dc até 2 (dois) anos;
2.4 de laracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pﬁblica enquanto perdurarem os
motivos determinant da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida smpre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao do CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e
apés decorrido o pra . 0 da sancao aplicada com base no subitem anterior.
3. Pelos motivos q e se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta
clausula:
3.1 - pelo -traso na execucao dos servicos, em relacao ao prazo proposto e aceito;
A
3.2 pel recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execucao dos services, que vier a ser
rejeitado, caracteriza a se a substituicao nao ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da data da rejeicao; e
3.3 - por r cusar refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida nao se efetivar no prazo de
5 (cinco) dias Iiteis, c ntadosda data de rejeicao.
4.
Além das penadades citadas, a CONTRATADA ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricao no Cadastro de
Fomecedores do CO TRATANTE e, no que couber, as demais penalidades refcridas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
5.
Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Administracao do
CONTRATANTE, e rclacao a um dos eventos arrolados no Item 3 desta clausula, a CONTRATADA ﬁcara isenta das
penalidades mencion - as.
6. As sancoes de a erténcia, suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao
do CONTRATANTE e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pﬁblica poderao ser aplicadas a
CONTRATADA jun mentecom as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECI A OITAVA - DA RESCISAO
l.

A inexecucao to 1ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, confonne disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
1.1 Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo, assegirado o

contraditério e a ampl defesa.

2.

A rescisao deste - ntratopodera ser:
2.1 - dete inada por ato unilateral e escrito da Administracao do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artio 78 da Lei n.° 8.666/93, notiﬁcando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias

corridos;

A

2.2 - amiga el, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao do CONTRATANTE; ou
2.3 - judici l, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.
3.
rescisao adminitrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.
CLAUSULA DECI A NONA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este contrato ﬁca vinculado aos termos do TOMADA DE PRECOS n.° Z/Z, e aos termos das propostas da
CONTRATADA.

CLAUSULA vICEs MA - D0 FORO

1. As questoes decorr tes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas administrativamente, serao processadas e
julgadas no Foro da ci adede OCARA, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E, para ﬁrmeza e v lidade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que
surtam tun so efeit , as quais, depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e

CONTRATADA, e pe Ias testemunhas abaixo.

OCARA - CE,

CONTRATANTE

/

/

CONTRATADA(O)

AV: CEL. JOAO FELIPE, 234 - CENTRO - OCARA
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Anexo IV modelo "a"

DECLARACAO

e laramos sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitacao na
TOMADA DE PRE(§OS n° 1412.01/21-TP, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

/‘\

Anexo IV - modelo "b"
DECLARACAO

III
Decjaramos, em atendimento ao edital da TOMADA DE PRECOS n.° 1412.01/21-TP, que nao possuimos em

nosso quadro de pes oal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qgialquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7°

da Constituicao Feder l de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999).

ANEXO IV- modelo "c"
DECLARACAO DE MFJEPP
_/'\

I

Declaro, sob as penas da Lei, para habilitacao no(a) TOMADA DE PRECOS n° 1412.01/21-TP, que a
8 empresa
, inscrita no CNPJ n.°
, cumpre os requisitos estabelecidos no
Art. 3° da Lei Complctientar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu
Art. 34, e que essa e presa esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei
Complementar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

I

AV: CEL. JOAO FELIPE, Z34 - CENTRO - OCARA
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