
Anexo I 

Modelo de Carta Proposta 

A Comissäo Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO. 
Pela presente declaramos inteira submissäo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei NO 
8.666/93, e suas alteraçOes posteriores, bern como as cláusulas e condiçöes da modalidade CONV1TE N. °  
2019.02.20.3. 
Declaramos ainda que, apOs a emissão dos documentos relativos a habilitação preliminar, näo ocorreu fato 
que nos impeça de participar da mencionada licitação. 
Assumimos o compromisso de bern e fielmente executar os serviços especificados no Anexo II, caso sejamos 
vencedor(es) da presente Iicitaçao. 
Objeto: Contrataçäo de serviços de engenharia para execuçäo das obras de manutencäo e conservaçäo de 
pa 	taç virnenäo em paralelepIpedo ou pedra tosca na sede e distritos do MunicIpio de Farias Brito/CE, 
conformeespecificaçôes descritas abaixo: 

Item Especificaçao Unidade Valor Total 
N°  
I Contrataçäo de serviços de engenharia para execuçao das obras de manutençäo e Serviço 

conservaçäo de pavimentaçao em paralelepIpedo ou pedra tosca na sede e distritos 
do Municipio de Farias Brito/CE  

Total  

Valor Global da Proposta: R$ . ............................................................................................ 

Empresa: 
Endereço: 
C.N.P.J............................................................. 
Data da Abertura ................................................ 
Hora da Abertura.. ..... 
Prazo de execuçäo dos serviços: 180 (cen'to e oitenta) dias 
Validade da Proposta: 60 dias 
Forma de Pagarnento: Cohforme Edital e Contrato. 

Data............................................... 

Proponente 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 
Rua Jose" Alves Pirnentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 
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Pit. f-vmA DE • 	 • 

FARIAS BRffO ~  
MUNCPA 

O7:55.57./0001oO 
Secretarla Municipal de tnfraestrutura 

RtaJosé.AWes P3me 87-nfrCEP. $185OO-Ema: senfrafbhotmaI 	T:(B8) 35441223 

FOB": MANUTENcAO E CONSERVAçAO DE PAVIMENTAçAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA 

: SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE. 

DATA BASE: 3ANEIRO/2019 	TABELAS : SEINFRA - TABS 25.1 A C/ DESONERAçAO 	 SDI = 	 29,77% 

PLANILHA O.RgAMENTARZA 

ITEM CÔDIGO I DISCRIMINAçAO I UNI' QUANT 
PREO (R$) I UNZT.Sl UNItC/ 

I I TOTAL 
IBDI 

	

1.0 	 PAVZMENTAçAO 

	

1.1 	C2929 RECOMPOSIçAO DE PAVIMENTAcAO EM PAR.ALELEPfPEDO M2 1.535,00 
	37,05 	48,08 	73.802,80 C/REJUNTAMENTO COM AGREGADO EXISTENTE 

	

1.2 	C2932 RECOMPOSIAO DE PAVIMENTAAO EM PEDRATOSCA 	
M2 3.401,00 	22,36 	29,02 	98.697,02 

S/RE)UNTAMENTO COM AGREGADO EXISTENTE 

	

1.4 	C2135 RECOMPOSIçAO DE GUIAS DE CONCRETO 	 M 	350,00 	27,42 	35,58 	12.453 f  00 

	

TOTAL 	R$ 	 184952,82 

	

TO TA L Cl BDI: 	R$ 	 184.952,82 

CENTO E OiTENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CIQUENTA E DOIS REAlS E OLTENTA E DOtS CENTAVOS. 
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OBRA: RECUPERAçAO E MANUTENçAO DE PAVIMENTAQAO EM PARALELEPIPEDO OU 
PEDRA TOSCA 

LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICJPIO DE FAR1AS BRITO/CE. 

COMPOSI(;AO DO BDI 

CONFORME ESTABELECIDO 
PELO ACORDAO 262212013 - TCU - PLENARIO 

Beneficio  
S + G Seguro + Garantia 0,320,  

............. 

L Lucro 6,64% 

I 	 BDI 	29,77% 

!•I AC 1.S I I? I: G)(1 i' D?)(1 I L) 

(1—i) 
—1 

i; 
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FAR-1AS BRITO 	 32 
GOVERNO MUNICIPAL 

07.595372/0001-00 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Rua José Alves Pimentat. 87 - Centro - CEP. 63.185000 - Email: seinfrajb@hotmad.com  - Tel: (88) 3544 1223 

OBRA: MANuTENcA0 E coNsERvAçAo DE PAVIMENTAçAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA 
LOCAL: SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE F'ARIAS BRITO/CE. 

DATA: JANEIRO/ 2019 

MEMORIAL DE CALCULO 

[ITEM IDISCRIMINAAO 	 I QUANT.  ] UNI 

1.0 PAVIMENTAçAO 

RrcoMPosicAo DE PAVIMENTAcAO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO 
1.1 COMAGREGADO EXISTENTE 

SEDE = 	 1.250,00 M2 
DISTRHOS = 	 285,00 M2 
TOTAL = 	 1.535,00 M2  

REcoMPosIcAo DE PAvIMENTAcA0 EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO 
1.2 COM AGREGADO EXISTENTE 

SEDE 	 1.020 700 M2  
DJSTRITOS 	 1.650,00 M2  
TOTAL = 	 3.401,00 M2  

1.3 REcoMposIcAo DE GUJAS DE CONCRETO 
SEDE = 
	

200,00 	M 
DISTRITOS = 
	

150,00 	M 
TOTAL = 
	

350,00 M 

/ . 
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GOVERNO MUNICIPAL 

07.595,572/0001-00 

Secretarla Municipal de lnfraestrutura 
Rue JoséAlves Pimental, 87 - Centro - CE?. 63.185-000 - Email: seintra_fbhotmaiLcom - T&: (88)3544 1223 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICACOES TECNICAS 

CONSIDERACOES GERAIS 

OBJ1TO 

0 presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIIFICAcOES TECNICAS tern como objetivo RECUPERAçAO E MANUTENçAO DE 

PAVIMENTAçAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO/CE 

PROJETO 

A execuçAo da obra deverá obedecer integrairnente e rigorosarnente aos projetos, especificaçes e detaihes que serâo fornecidos ao construtor corn 

todas as caracteHsticas necessárias a perfeita execuçäo dos serviços. 

NORMAS 

Fazem parte integrante deste, independente de transcriçäo, todas as normas, especificacöes e métodos da Associaco Brasileira de Normas Tcnicas 

(ABNT) que tertharn re1aço corn os serviços objeto do contrato. 

ASSISTENCL& TECNICA E ADMINISTRATIVA 

A ernpreiteira obriga-se saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência tdcnica e administrativa necessária a firn de imprirnir 
andamento conveniente a obra. 

A responsabilidade técnica da obra sera' de Profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente Habilitado e Registrado no Conseiho Regional 

de Engenharia e Arquitetura— CREA. 

MATE1UAS, MAO DR OBRA E EOUIPAMENTOS 

Todo material a ser utilizado na obra será de prirneira qualidade. A rnAo-de-obra deverá ser idônea, de modo a reunir urna equipe hornognea que 
assegurern o born andarnento dos serviços. 

RECoMPosIcAo DR PAVLMENTAcA0 EM PARALELEPIPEDO: 

As pedras a serern utilizada Para esse firn deverão ter as seguintes caracteristicas: 

Serâo extraldas de rochas eruptivas, tais corno Granitos, Sienitos, Dioritos, Garbos, Basaltos, Dibasaltos, etc. 
A resistncia a cornpressäo será igual ou superior a 50 Mpa. 

SerAo resistentes, duráveis limpas e isentas de fendas ou outras imperfeicôes. 

A areia escoihida Para esse servico deverá ser grossa, lavada e livre de rnateriais orgânicos e ácidos. Deverá ter urna altura minima de O,lSrn. 

REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAçAO EM PARALELEPILEDO 

0 rejuntarnento deverá ser executado corn argarnassa de cimento e areia grossa de traço 1:4. 0 acabarnento final deverá apresentar a face superior da 

pedra isenta de restos de argarnassa. 

RECOMPOSIçAO DE PAVIMENTAçA0 EM PEDRA TOSCA: 

As pedras a serern utilizada Para esse firn deveräo Ter as seguintes caracterIsticas: 
SerAo extraidas de roclias eruptivas, tais corno Granitos. 
A resistncia a cornpressAo será igual ou superior a 50 Mpa. 
Sergo resistentes, duráveis lirnpas. 

LIMPEZA 

Os serviços sero concluldos corn urna limpeza das areas utilizadas na execuçäo da obra, remoçäo de entuthos, bern corno a 
remoço de todas as máquinas e equiparnentos. 

OBS: Devido as irregularidades existentes nos rneios fibs que sâo de qualidade contestável, e suns interferncias corn as calçadas, tambdrn irregulares. 
Conservarnos apenas os pontos que apresentarn born acabamento corn alinharnentos definidos e conseqUentemente, aspecto visual, born, e 
desnecessárias, suas dernolicoes. Todos os outros meio fibs serâo substituidos por pecas corn rnaior regularidade em seas diinenses. 

'-: . 	
• 
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ANEXO Ill 
MINUTA DO CONTRATO 

Contratação de serviços de engenharia para execuçäo das obras de 
ow 

manutenção e conservaçäo de pavimentação em paralelepipedo ou pedra 
tosca na sede e distritos do MunicIpio de Faas Brito/CE, que entre si fazem 
de urn lado, 0 MunicIpio de Farias Brito/CE, e de outro 

0 MunicIplo de Faas Brito, Estado do Ceara', pessoa jur' Idica de direito püblico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o fl.°  

07.595.572/0001-00, através do(a) Secretaria Municipal de lnfraestrutura, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Ygor de 
Menezes e Bezerra, Ordenador de Despesas do ) il t Fundo Geral, residene e domiciado(a nesta Cidade, apenas 
denominado CONTRATANTE, e de outro ado 	.. 	.. 	.. .. ......................................., estabelecida na 

............ 	 .. ................................, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ........................... ........, neste ato 
representada por..................  .................. ..................................., 	portador(a) 	do 	CPF 	n°.. ......................................................, 	apenas 
denominada de CONTRATADA, resolvern firmar, o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitacao, 
Modalidade Convite n.° 2019.02.20.3, tudo de acordo corn as norrnas gerais da Lei 8.666/93, e suas alteraçOes 
posteriores. 

CLAUSULA ia  DA CONvENçAO 
1.1 - Ficam convencionadas as designaçoesde CONTRATANTE para 0(a) Secretaria Municipal de lnfraestrutura, e de 
CONTRATADA ............................. e de FISCALIZAçAO para a Secretaria Municipal de 
lnfraestriitura. 

CLAUSULA 2a • bO OBJETO E DO REGIME DE ExECucAO 
2.1 - 0 presente Instrurnento tern por objeto a contratacao de serviços de engenharia para execução das obras de 
manutençâo e conservaçäo de pavimentação ern paralelepIpedo ou pedra tosca na sede e distritos do MunicIpio de 
Farias BtoICE, coif me projetos e orçamentos elaborados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura e proposta 
apresentada pela Contratada. 

CLAUSULA 3a . DO VALOR CONTRATUAL 
3.1 - A 	 briga o 	a pagar e s 

	

CONTRATANTE 	 a CONTRATADA para realizar os serviços objeto do presente Contrato, 0 

preço global de moves  a ser pago segundo o cronograma de pagamento, conforme os serviços  mn@ 
executados e rnediçoes apreseritadas e visadas pelo Orgão fiscalizador, obedecido o lirnite de desembolso máxirno de 
acordo corn a disponibilidade do Erário Municipal. 

CLAUSULA 4a • DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO 
4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no perlodo de cada mês civil, cujo valor sera' apurado através de 
rnediçao, deverá ser apresentada a Secretaria Municipal de lnfraestrutura de Farias Brito, ate o 5 0  (quinto) dia Uhl do 
rnês subsequente a realizaçao dos serviços, para fins de conferência e atestação. 
4.2 - A CONTRATADA se obriga a apreseritar junto a fatura dos serviços prestados, cópia da quitaçäo das seguintes 
obrigaçöes patronais referente go rnês anterior ao do pagarnento: 
a) recolhirnento das cohtribuiçOes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do em-pregado), relativas aos 
empregados en volvidOs na execuçäo do objeto deste instrurnento; 
b) recoihimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alInea superior; 
c) comprovante de recolhirnento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento 
de Ste encargos. 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 
Rua Jose' Alves Pirnentel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



4.3 - Os pagamentos seräo efetuados, mediante a apresentaçäo da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, ate 30 
(trinta) dias apOs a sua certificação pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura. 
4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na 
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA sera' 
cientificada, a fim de que tome providências. 
4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 
b) quando a CONTRATADA assumir obgacOes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar 
a CONTRATANTE; 
c) inadimplência da CONTRATADA na execucão dos serviços. 
4.7 - 0 Contrato não sera reajustado. 
4.8 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre Os encargos do contratado e a retribuiçao 
da Administração para a 

I

ju - sta remuneração da obra/serviço, objetivando a manutenção do equilIbrio econOmico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisIVeis, ou previsIveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do prmncipe, configurando álea econOmica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alinea 
"d" da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA Sa • DAS DESPESAS CONTRATUAIS 
5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências necessárias a 
regularizaçao do presente Contrato, inclusive sua publicaçäo, registro e aprovaçäo dos projetos nos ôrgãos 
competentes. 

CLAUSULA 6 • DOS RECU IRS OS ORçAMENTARIOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correräo a conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos na 
seguinte dotaçao orçamentária: 

 
CLAUS 

USU. 
 7a - DOS PRAZOS 

7.1 - 0 presente contrato terá vigência ate 31/12/2019, sendo que os serviços deveräo ser executados e concluldos 
dehtro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de expedição da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes. 
7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer 

I

acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma 
fisico-financeiro adaptado as novas condiçOes propostas. Esses pedidos seräo analisados e julgados pela fiscalização 
da Secretaria Municipal de lnfraestrutura. 
7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria Municipal de lnfraestrutura, ate 30 (trinta) dias 
antes da data do término do prazo contratual. 
7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura, näo seräo considerados como 
inadimplerne nto ccntratual. 

CLAUSULA 8 DAS OBRIGAçOES DA ICON TRATADA 
8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condiçOes a seguir 
estabelecidas: 
a) Recrutar elernentos habilitados e com experiêiicia comprovada fornecendo a CONTRATANTE relação nominal dos 
profissionais, contendo identidade e athbuição/especificaçao técnica. 

CNPJ NO 07.595.572/0001-00 
Rua José Alves Pimefltel, 87 - Centro - CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223 



b) Executar a obra através de pessoas idOneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que 
venham a cometer no desempenho de suas funçOes, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja 
conduta seja julgada inconveniente. 
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o born 
andarnento e a boa prestaçäo dos serviços. 
d) Facilitar a açäo da FISCALIZAçAO na inspeçäo da obra, prestando, prontarnente, os esciarecirnentos que forern 
solicitados pela CONTRATANTE. 
e) Responder perante a CONTRATANTE, rnesrno no caso de ausência ou ornissäo da FISCALIZAçAO, indenizando-a 
devidarnente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possarn interferir na execução do contrato, 
quer sejarn eles praticados por ernpregados, prepostos ou rnandatârios seus. A responsabilidade se estenderá a danos 
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar rnedidas preventivas contra esses danos, corn fiel observância 
das norrnas ernanadas das autoridades competentes e das disposiçOes legais vigentes. 
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos docurnentos rnanuseados, sendo que a CONTRATADA não 
deverá, mesmo após o térrnino do CONTRATO, sern consentirnento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso 
de quaisquer docurnentos ou inforrnaçOes especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execuçao do 
CONTRATO. 
9) Pagar seus empregados no prazo previsto ern lei, sendo tarnbérn de sua responsabilidade o pagarnento de todos os 
tributos que, direta ou indiretarnente, incidarn sobre a prestaçâo dos serviços contratados inclusive as contribuiçOes 
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, ernolurnentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando exclulda 
qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuaçOes adrninistrativas e/ou judiciais urna vez que a 
inadirnplência da CONTRATADA corn referência as suas obrigaçOes näo se transfere a CONTRATANTE; 
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentação referente ao pagarnento dos tributos, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados corn o objeto do CONTRATO; 
i) Responder, pecuniariarnente, por todos os danos e/ou prejuIzos que forern causados a União, Estado, MunicIpio ou 
terceiros, decorrentes da prestaçäo dos serviço. 
j) Respeitar as normas de segurança e rnedicina do trabaiho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e 
legislação pertinente. 
k) Responsabilizar-se pela adoçao das rnedidas necessárias a proteção arnbiental e as precauçOes para evitar a 
ocorréncia de danos ao rneio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislaçao federal, estadual e municipal 
ern vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.0 de 13/02/98; 
I) Responsabilizar-se perante Os Orgäos e representantes do Poder Püblico e terceiros por eventuais danos ao rneio 
arnbiente causados por ação ou ornissão sua, de seus ern pregados, prepostos ou contratados; 
rn) Manter durante toda a execução da obra, em cornpatibilidade corn as obrigaçOes por ele assurnidas, todas as 
condiçOes de häbilitação e qualificação exigidas na licitaçao; 
n) Prestar os serviços de acordo corn os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura. 
o) Responsabilizar-se pela conform idade, adequaçäo, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bern como de 
cada material, rnatéria-prima ou componente individualrnente considerado, rnesrno que näo sejarn de sua fabricaçäo, 
garantindo seu perfeito desernpenho; 

p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do 
Ceara'), na forma da Lei, e apresentar o cornprovarite de ART (Anotaga-o de Responsabilidade Técnica) correspondente 
antes da apresentaçao da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagarnento. 
q) Aceitar nas rnesrnas condiçOes contratuais, acréscirnos ou supressOes que se fizerem necessários na forma 
estabelecida no Art. 65, § 1 0  da Lei n° 8.666193, alterada e consolidada. 

CLAUSULA 9a-  DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 
9.1 - A Contratante obriga-se a: 
a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bern como zelo na prestação dos serviços e 0 cumpri ento dos 
prazos; 
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b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da Secretaria Municipal de 
I nfraestrutu ra; 
c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento. 

F 	 ow 

CLAUSULA I  0 . DAS PENALIDADE E SANçOES 
10.1 - A empresa contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto deste, no caso de 
inadimplemento, ficará sujeita as seguintes sançOes: 
a) Adverténcia; 
b) Multas pecuniárias, conforme segue; 
b.1) 0 prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde ja' estabelecido a multa de 0,3% (tre^s 
décimos por cento) por dia de atraso, ate o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da operação, caso o atraso 
seja inferior 30 dias. 
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma fIsico-financeiro não realizado, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias. 
C) Suspensão ternporária do direito de participar em licitaçOes e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Farias Brito, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn Administração Municipal, enquanto perdurarem Os motivos 
determinantes da puniçäo, ou ate que seja promovida reabilitaçäo, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
10.2 - A Contratante, sem prejuIzo das sançoes aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrança judicial ou 
extrajudicial, a firn de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da 
em p resa CONTRATADA. 
10.3 - 0 atraso injustificado na execuçäo total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério, declarar 
rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu direito de licitar e contratar. 
10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissoluçäo judicial ou amigável, decretação de falência da em-presa 
contratada, instauraçäo de insolvência civil, dark  Contratante ensejo a rescisão contratual e a emissão na posse da 
obra, dos materials, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra. 
10.5 - As multas prevista no subitem b) almneas b.1 e b.2, serão devolvidas a empresa contratada, sern juros e correçao 
monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contratual. 
10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em lei. 

CLAUSULA iia • DA RESCISAO 
11.1-  A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de lnterpelação judicial ou extrajudicial e de 
qualquer indenização, nos seguirites casos: 
a) 0 não cumprimento ou o cumprimento irregular do cláusulas contratuais, especificaçOes ou prazos, por parto da 
CONTRATADA; 
b) A decretaçao de falência ou a instauraçao do insolvência civil da Contratada; 
c) 0 conhecimento do infraçOes a Legislaçao Trabalhista por parto da CONTRATADA; 
d) Razöes do interesse pUblico ou na ocorrência das hipOteses do art. 78 do Estatuto das LicitaçOos; 
e) A ocorrência do caso fortuito ou do força maior, rogularmonto comprovada, impoditiva da oxocução do Contrato. 

CLAUSULA 12 • DA FISCALIZAçAO 
12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execuçao da Obra/Sorviços, a fim do vorificar so no sou desenvolvimento estão 
sondo observadas os Projotos, EspocificaçOes e demais requisitos revistos neste Contrato. 
12.2 - A FISCALIZAAO so efetivará no local da Obra/Sorviços, por profissional previamento dosignado pela 
CONTRATANTE, quo comunicará suas atribuiçOos. 

CLAUSULA 13 DO RECEBIMENTO DOS SERVIOS 
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13.1. 	 0 recebimento da obra sera' feito por equipe ou comissão técnica, constitulda pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, para este fim. 
13.2. 0 objeto deste contrato sera' recebido: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, em ate 30 (trinta) dias da comunicaçäo escrita da CONTRATADA; 
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento dos Servicos", 
circunstanciado, assinado pelas partes, apOs o decurso do prazo de observação, ou vistoa que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei n° 8666/93. 

CLAUSULA 14 . DAS ALTERAçOES DO CONTRATO 
14.1 - 0 Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
a) unilateralmente, pela CONTRATANTE; 
al) quando houver modificaçoes do Projeto ou das EspecificaçOes para meihor adequação técnica aos seus objetivos; 
a.2) quando necessária a 

Imodificaçäo do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuiçäo quantitativa de 
sou objeto, dentro I do limite legal. 

A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 
aplicar as sançOes pre-vistas neste Contrato. 

CLAUSULA 1'5a • 	DOMICILIO E DO FORO 
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Farias Brito - CE, como o ünico competente para dirimir quaisquer 
dUvidas oriundas deste contrato, corn expressa renUncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLAUSULA 16 DAS DISPOSIçOES FINAlS 
16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes previstos nas normas ABNT 
para definir, as caracterIsticas técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado. 
16.2 - No interesse da administraçao Municipal e sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamaçao ou 
indenizaçäo, fica assegurado a autoridade competente o direito de ativar as condiçOes, anular ou revogar a qualquer 
tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto dando ciência aos interessados. 

E, por assirn haverern acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposiçoes estabelecidas nas cláusulas 
anteriores e, bern assirn, observar fielmente as disposiçOes legais em vigor. 

Farias Brito/CE............................................ 

Ygor de Menezes e Bezerra 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Municipal de lnfraestrutura 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) .................................... ..................................... ...........................CPFn.° ................ ............................ ....... 

2) ... . ...............  ................................................... . ..................... 	.CPFn.°................................................... 
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