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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

Jil  -OBJETO

1.1  -Contratagao de servigos a serem  prestados na locagao de 2 (dois) veiculos, tipo caminhao, destinados
ao atendimento das necessidades da Secretaria de lnfraestrutura do Municipio de Farias Brito/CE.

2 -JUSTIFICATIVA:

2.1  -A  contratagao  de  locacao  dos  veiculos  tern  como  finalidade  suprir  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal  de  lnfraestrutura  do  Municipio,  Os  quais  sefao  utilizados  nos  transporte  materiais  como  terra,

pedra,  entulho,  areia,  e  ainda  no  transporte  de  maquinas  pesadas  tais  como  retroescavadeira,  trator  de
esteira, trator enchedeira, dentre outros, maquinas essas utilizadas nas melhorias das estradas vicinais, rurais
e vias nao pavimentadas no perimetro urbano do municipio.  Devido a ausencia destes veiculos no acervo da
Secretaria   Municipal  de   lnfraestrutura,   as   locae6es  se  justificam  face   ao   interesse   pdblico  de  executar
servigos de manutengao de estradas vicinais, ruas e avenidas,  a fim de propiciar melhores condig6es de vida

para a populagao rural e urbana. As estradas vicinais e as vias nao pavimentadas necessitam de manutengao
e   reparo   constantes.   Portanto,   diante   da   ausencia  dos   referidos   veiculos   na   Secretaria   Municipal   de
lnfraestrutura  de  Farias  Brito,  a  contratagao  de  empresa  para  locagao  de  veiculos  tipo  caminhao,  faz-se
indispensavel  para  que  possamos  executar  as  demandas  do  municipio  de  forma  eficiente  e  satisfat6ria  a

populaeao em geral.

`'3 - DEscRlcoEs DOs vEicuLOs E OReAMENTO BAsico:

3.1  -Os veiculos a serem locados sao os descritos na planilha abaixo:

Especificacao Unid. Qtde. Valor Unitario Valor Total
Locaeao de 1  (urn) veiculo, tipo caminhao,  basculante, capacidade minima

Mss 12 10.625,00 127.500,00

7   (sete)   toneladas,   com   motorista   e   abastecimento   de   combustl'vel,
incluindo  os  servieos  de  manutengao  mecanica  preventiva  e  corretiva,
troca   de   6leo   lubrificante,   pneus,   pegas   e   acess6rios,   destinado   ao
transporte de materiais (terra, pedra, entulho, areia, dentre outros), junto a
Secretaria   de    lnfraestrutura   do    Municipio   de    Farias    Brito/CE,    com

quilometragem mensal estimada de: 3.000km
Locacao  de  1  (urn)  veiculo,  tipo caminhao,  carroceria aberta,  capacidade

Mss 12 1 1.125,00 133.500,00

minima    15   (quinze)    toneladas,    com    motorista   e   abastecimento   de
combusti'vel,  incluindo os servigos  de  manuteneao  mecanica preventiva e
corretiva,  troca de 6leo lubrificante,  pneus,  pegas e acess6rios,  destinado
ao  transporte  de  maquinas  pesadas  (retroescavadeira,  trator  de  esteira,
trator  enchedeira,  dentre  outros),  junto  a  Secretaria  de  lnfraestrutura  do
Munici'pio  de  Farias  Brito/CE,  com  quilometragem  mensal  estimada  de:
3.000km

Total: 261.000,00

.J¥.1.
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3,2 -0  valor  maximo  admitido  para  esta contratacao e  de  R$  261.000,00  (duzentos  e  sessenta  e  urn  mil
reais),  de acordo com  pesquisas de  pregos  realizadas  pelo Setor de  Compras do  Municipio com  empresas
atuantes na regiao no ramo do objeto licitado.

4 - DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1    -   Os   servigos   serao    prestados    pelo(a)    LOCADOR(A)   diariamente,    satisfeitas   integralmente   as''necessidades objeto do futuro contrato;

4,2 -A contrata9ao estara sujeita  a  ptevia vistoria  realizada  nos  veiculos  apresentado  pelo(a)  LOCADOR e
somente sera efetivada se o mesmo estiver em born estado de conservagao e apto a execugao do objeto;
4.3 - Os veiculos utilizados para a execucao dos servigos devera preencher todos os requisitos de seguranga
contidos no C6digo de Transito Brasileiro - CTB, al6m de comprovacao e atualizagao de Licenga do DETRAN

(CRLV) e Seguro Obrigat6rio;
4.4  -  Sera  de  responsabilidade  do(a)  LOCADOR(A)  despesas  com  motorista  devidamente  habilitado  na
categoria   pertinente,   abastecimento   de   combustivel,   bern  como  os   servigos   de   manutengao   mecanica

preventiva e corretiva,  troca de 6leo  lubrificante,  pneus,  pegas e  acess6rios,  e  ainda deve estar em  perfeito
estado de conservagao, funcionamento e higiene;
4.5  -  Os  veiculos  contratados  deverao  ficar  a  disposieao  do  LOCATARIO  em  dias  dteis  ou  conforme  a
necessidade da Secretaria Municipal de lnfraestrutura, durante todo o horario de servi9o;
4.6  -  Os  veiculos  deverao  transportar  diariamente  diversos  materiais  (terra,  pedra,  entulho,  areia,  dentre
outros) e as maquinas pesadas (retroescavadeira, trator de esteira, trator enchedeira, dentre outros) para os
locais  designados  pela  Secretaria  Municipal  de  lnfraestrutura,  em  toda  a  extensao  territorial  do  Municipio

(zonas urbana e rural);
4.7  -  O(A)  LOCADOR(A)  devefa  cumprir  com  pontualidade  os  servicos  relativos  a  serem  executados,  de
acordo com os horarios estabelecidos pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura.

5 -PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:

5.1  -0 prazo de vigencia do futuro contrato sera de ate 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
/podendo o mesmo ser prorrogado, atrav6s de Termo Aditivo, ate o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos

do Art. 57, da Lei n° 8.666/93, e suas demais alterae6es.

CLAUSULA SEXTA -DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1   -As  despesas  do  futuro  contrato  correrao  por  conta  de  recursos  oriundos  do    Tesouro  Municipal,

previstos nas seguintes dotag6es ongamentarias:

7.1  -As obrigac6es do  LOCATARIO sao  as descriminadas na  Minuta  Contratual,  parte  integrante do  Edital,
independente de sua transcrigao.
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8 - OBRIGAC6ES DO LOCADOR

8.1  -As  obrigao6es  do(a)  LOCADOR(A)  sao  as  descriminadas  na  Minuta  Contratual,  parfe  integrante  do
Edital, independente de sua transcrieao.

9 -DAS PROIBIC6ES

9.1 -E vedado ao LOCADOR(A) transportar pessoas que nao sejam autorizadas pela Contratante.
9.2  -  E  vedado  ao  condutor trafegar com  os  veiculos  sem  a  devida  documentagao  obrigat6ria  atualizada

(certificado de registro e licenciamento do veiculo, seguro obrigat6rio pago, carfeira nacional de habilitagao de
acordo com as leis de tfansito vigentes).

Farias Brito/CE, 02 de maio de 2019,

Luclessian Caifev
Pregoeira Oficial

a Alves

DE ACORDO:

Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de lnfraestrutura
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ANEXO  11

Pregao N° 2019.05.02.1

MODELO DE PROCURACAO

A        (nome        da       empresa/profissional) CNPJ/CPF
com                      sede                      (enderego)

neste  ato  representada  pelo(s)  (diretores  ou  s6cios,-ch quafficagao completa -nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e enderego) pelo presente

instrumento   de   mandato,   nomeia   e   constitui,   seu(s)   Procurador(es)   o   Senhor(es)   (nome,   RG,   CPF,
n acion al id ade ,                        e stado                        civi I ,                        p rofilss ao                        e                        endereco)

a quem  confere(in)  amplos  poderes  para
junto  a  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito  praticar  os  atos  necessarios  para  representar  a  outorgante  na
licitagao   na   modalidade   Pregao   n,°   2019.05.02.1,   usando   dos   recursos   legais   e   acompanhando-os,

v4)onferindo-lhes,  ainda,  poderes  especiais  para  desistir de  recursos,  interp6-los,  apresentar  lances  verbais,

negociar pregos e demais condig6es, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,  receber e
dar quitagao, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando
`tudo por born firme e valioso.

Local, data e assinatura.

-Jitt>
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ANEXO Ill

Pregao N° 2019.05.02.1

MODELO DE DECLARAeAO DE cuMPRiMENTO AO DisposTO NO iNclso xxxiii DO ART. 70 DA
CONSTITUICAO DA REP0BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A empresa

situada  na

inscrita no CNPJ sob o n°

DECLARA,  sob  as  penas  da  lei,  para

!Surtjr efeito junto a  Prefeitura  Municipal de  Farjas  Brito,  no procedimento licitatorio sob  a modaljdade  Pregao,

que  nao  incide  na  proibigao contida  no  inciso Xxxlll  do Art,  7° da  Constituigao da  Repdblica  Federativa do

Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

Local, Data e Assinatura.
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ANEXO IV
Pregao N° 2019.05.02.1

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITACAO

/,,

A   empresa/profissional inscrita   no   CNPJ/CPF   sob   o   n°

situada                  (residente                  e                  domiciliada)                  na

DECLARA, sob as penas da lei, que, ate a

presente  data,  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitagao  no  presente  processo  licitat6rio,  estando

ciente da obrigatoriedade de declarar ocortencias posteriores,

Por ser verdade, firma a presente.

Local, Data e Assinatura.
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ANEXO V
PROPOSTA PADRON IZADA

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceara.
Pela  presente  declaramos  inteira  submissao  aos  preceitos  legais  em  vigor,  especialmente  os  da  Lei  n°
8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bern como as clausulas e condig6es da modalidade Pregao n° 2019.05.02.1.J'Declaramos ainda, que nao ocorreu fate que nos impega de participar da mencionada Licitagao.

Assumimos o compromisso de bern e fielmente executar os servigos especificados no Anexo I, caso sejamos
vencedor(es) da presente Licita9ao.

QEj£!gi  Contrataeao  de  servicos  a  serem   prestados  na  locagao  de   2   (dois)   veiculos,   tipo  caminhao,
destinados   ao   atendimento   das   necessidades   da   Secretaria   de   lnfraestrutura  do   Municipio  de   Farias
Brito/CE, conforme especificag6es apresentadas a seguir.

Lote :  01  -LOCACAO DE CAMINHOES
Item Especificacao Unid. Qtde. Valor Unitario Valor Total
0001 Locaeao de  1  (urn) veiculo, tipo caminhao,  basculante, capacidade minim

Mss 12

7   (sete)   toneladas,   com   motorista   e   abastecimento   de   combustive ,
incluindo  os  servicos  de  manutengao  mecanica  preventiva  e  corretiva,
troca   de   6leo   lubrificante,   pneus,   pegas   e   acess6rios,   destinado   ao
transporte de materiais (terra,  pedra,  entulho,  areia,  dentre outros), junto a
Secretaria    de    lnfraestrutura    do   Municipio   de    Farias    Brito/CE,    com
quilometragem mensal estimada de: 3.000km

0002 Locacao  de  1  (urn)  veiculo,  tipo  caminhao,  carroceria  aberta,  capacidad

Mes 12

minima    15    (quinze)   toneladas,    com    motorista    e    abastecimento    d
combustivel,  incluindo  os servi¢os de manuteneao  mecanica  preventiva
corretiva,  troca de 6leo lubrificante,  pneus,  peeas e acess6rios,  destinad
ao  transporte  de  maquinas  pesadas  (retroescavadeira,  trator  de  esteira,
trator enchedeira,  dentre  outros),  junto  a  Secretaria  de  lnfraestrutura  do
Municipio  de  Farias  Brito/CE,  com  quilometragem  mensal  estimada  de:
3.000km

Total:

Valor Total da  Proposta  RS ............,.........  (

CNPJ/CPF:
Data da Abertura:
Horario:

Prazo de Execugao: Conforme Edital,
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Assinatura do Proponente
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

/,

Contrato de  Locaeao de Veiculo,  que entre si fazem  as  parfes:  0  MUNIcipIO  DE  FARIAS  BRITO,  Estado do Ceafa,

pessoa juridica de direito ptlblico interno,  atrav6s da Secretaria Municipal de  lnfraestrutura,  inscrito no CNPJ/MF sob o

:;:i::.n5t:565d7o24°i:#a-d°o°'n:ec:tdea£:°dreepFr:r:::tg::o/Pc°E,Sdeeun:#i::3:°dra::jDp::Pd:::i;:es[.oYcg£#R,#dz:So:tr:::::a:
Empresa/Pessoa  Fisica:

CGF/RG   sob   no
inscn.to(a)  no  CPF  sob  o  n°
condig6es:

denominado  de  LOCADOR,  com  enderego
devidamente inscrita no CNPJ/CPF sob n°
representada   neste   ato   pelo(a)   Sr(a).

firmam  o  presente  Contrato  mediante  as seguintes clausulas e

CLAUSULA PRIMEIRA . DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1  -Conforme  as  prescrie6es  da  Lei  n°  10.520,  de  17  de Julho de  2002 e  no  que couber da  Lei  n°  8.666,  de  21  de
Junho de 1993, e suas demais alterae6es, nos termos do Processo Licitat6rio na modalidade Pregao n° 2019.05.02.1.

CLAUSULA SEGUNDA -DO OBJETO

2.1  -  Constitui o objeto do presente  lnstrumento a contratagao  de  servigos  a  serem  prestados  na  locaeao  de  2

(dois)  veiculos,  tipo caminhao,  destinados ao atendimento das  necessidades da Secretaria de  lnfraestrutura
do  Municipio  de  Farias  Brito/CE,  conforme  descrig6es  constantes  no Anexo  I  do  Edital  Convocat6rio,  nos  quais  a
contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo:

''3 . CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1  -Os servigos sefao prestados pelo(a)  LOCADOR(A) diariamente, satisfeitas integralmente as necessidades objeto
do futuro contrato;
3.2 - A contratagao estafa sujeita a  pfevia vistoria  realizada  nos veiculos apresentado pelo(a)  LOCADOR e somente
sera efetivada se o mesmo estiver em born estado de conservaeao e apto a execueao do objeto;
3.3 - Os veiculos utilizados para a execugao dos servieos devefa preencher todos os requisitos de seguranca contidos
no C6digo de Tfansito  Brasileiro -CTB,  al6m de comprovaeao e atualizagao de Licenga do  DETRAN  (CRLV) e Seguro
Obrigat6rio;

3.4  -  Sera  de  responsabilidade  do(a)  LOCADOR(A)  despesas  com  motorista  devidamente  habilitado  na  categoria

pertinente,  abastecimento  de  combustivel,  bern  como,  os  servigos  de  manutengao  mecanica  preventiva  e  corretiva,
troca  de  6leo  lubrificante,   pneus,   peeas  e  acess6rios,   e  ainda  deve  estar  em   perfeito  estado  de  conservagao,
funcionamento e higiene;
3.5 - Os veiculos contratado devefa ficar a disposigao do LOCATARIO em  dias  tlteis ou  conforme a necessidade da
Secretaria Municipal de lnfraestrutura, durante todo o hofario de servigo;
3.6 - Os veiculos devefao transportar diariamente diversos  materiais  (terra,  pedra,  entulho,  areia,  dentre outros) e as
maquinas pesadas (retroescavadeira, trator de esteira, trator enchedeira, dentre outros) para os locals designados pela
Secretaria Municipal de lnfraestrutura, em toda a extensao territorial do Municipio (zonas urbana e rural);
3.7 - O(A)  LOCADOR(A) devefa cumprir com  pontualidade os servieos  relativos a serem executados,  de acordo
os hofarios estabelecidos pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura.

cLAusuLA QUARTA -  DO  pREcO,  DAs cONDlcoEs  DE  PAGAMENTO,  DA ATUALizAeAO  MONETARiA E  DO
`'REAJUSTAMENTO

4.1  -0 objeto contratual tern o valor mensal de  RS  ......................,  totalizando o valor de  RS  ..............................
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4.2 -0 Pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento dos
servigos contratados em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Efario Municipal.
4.3 - Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido devefa ser atualizado financeiramente, entre as datas prevista e
efetiva  do  pagamento,  de  acordo  com  a  variagao  "pro-rata-tempore"  do  lGPM-FGV,  ou  de  outro  indice  que  venha  a
substitui-lo  oficialmente,  acrescido  de juros  de  0,05  %  ao  dia,  sobre  o  valor atualizado,  e  multa  de  10%,  e  demais
cominag6es legais, independentemente de notificagao,

`CLAUSULA QUINTA . DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

5.1   -  0  prazo  de  vigencia  do  presente  Contrato  sera  12  (doze)  meses,  contado  a  partir  da  assinatura  deste
lnstrumento,   podendo  ser  prorrogado  em  conformidade  com   o  Art.   57,   da  Lei   n°   8.666/93,   convindo  as   parfes
'contratantes.

CLAUSULA SEXTA -DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1   -  As  despesas  deste  Contrato  coITerao  por  conta  de  recursos  oriundos  do  Tesouro  Municipal,  previstos  na(s)
seguinte(s) Dotaeao(6es) Ongamentaria(s):

CLAUSULA SETIMA -DAS 0BRIGACOES DAS PARTES
7.1   -  Obrigam-se  LOCATARIO  e  LOCADOR  a  cumprir  fielmente  os  regramentos  discriminados  no  Contrato  e  as
Normas estabelecidas na Lei n° 8.666/93, e suas alterac6es posteriores, obrigando-se ainda a:
• LOCATARIO

7.2 - Fomecer todas as informag6es necessarias ao born desempenho dos servieos Locados.
7.3 -Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento.
7.4 -Acompanhar e fiscalizar a execueao do Contrato, atrav6s de urn Servidor ou Comissao especialmente designada
- LOCADOR

7.5 -  Fica o  LOCADOR  na  obrigaeao  de  manter durante  toda  a  execucao  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigag6es assumidas, todas as condic6es de habilitagao e qualificagao exigidas na licitaeao.
7.6  -  Cumprir  fielmente  o  objeto  do  presente  instrumento,  seguindo  a  Legislaeao  vigente  e  pertinente  (C6digo  de
Tfansito  Brasileiro),  dentro  dos  prazos  e  hofarios  pie-estabelecidos  pela  Secretaria  onde  estao  sendo  prestados  os
servigos.
7.7  -  Manter  a  LOCATARIA  informada  sobre  o  andamento  dos  servieos,  informando-a  sempre  que  se  registrem
ocorfencias extraordinarias,
7.8  -  Responder  por  todos  os  Onus  referentes  aos  servicos  ora  locados,  desde  salario  do  motorista,   encargos
trabalhistas,  previdenciarios  e  fiscais  que  venham  a  incidir  sobre  o  presente  contrato,  bern  como  as  infrag6es  de
tfansito.
7.9  -  0  LOCADOR  se  responsabilizafa  por todas  as  despesas  com  abastecimento  de  combustiveis,  troca  de  6leo
lubrificante, manutencao mecanica preventiva e corretiva, pneus, pegas e acess6rios, enquanto os veiculos estiverem a
servigo desta municipalidade.
7.10  -  Em  caso  de  sinistro,  o  LOCADOR  6  o  tlnico  responsavel  por  todos  os  danos  causados  a  terceiros,  sejam
materiais ou pessoais, ainda que nao cobertos pelo seguro obrigatorio dos veiculos.
7.11 -0 LOCADOR devefa arcar com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento dos veiculos alugados
bern como fomecer ao LOCATARIO a documentagao comespondente atualizada.

CLAUSULA OITAVA -DAS PROIBICOES
8.1  . E vedado ao LOCADOR transportar pessoas que nao sejam autorizadas pela Contratante.
8.2 - E vedado ao condutor trafegar com os veiculos sem a devida documentagao obrigat6ria atualizada (certificado de
registro e licenciamento do veiculo, seguro obrigat6rio pago, carteira nacional de habilitaeao de acordo com as leis de
transito vigentes).
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CLAUSULA NONA -DO INADIMPLEMENTO
9.1  -  0  lnadimplemento das  obrigag6es  previstas  no  presente  Contrato,  ou  a ocorfencia  de  quaisquer das  situag6es
descritas no Art. 78, da Lei n° 8.666/93, e suas alterag6es posteriores, sera comunicado pela parte prejudicada a outra,
mediante notificacao por escrito, entregue diretamente ou  por via postal,  com aviso de recebimento, a fim de que seja

providenciada a regularizacao no prazo de 05 (cinco) dias tlteis.
9.2 . A nao regularizaeao podefa ensejar, a criterio da parfe prejudicada, a rescisao do Contrato, sem prejuizo de outras
sanc6es, bern como pelo nao pagamento da mensalidade, a suspensao da prestagao dos servicos pelo LOCADOR ate
a sua normalizaeao.

CLAUSULA DECIMA -DAS PENALIDADES

;{0.1  -0  LOCADOR  pagafa  ao  LOCATARIO  a  titulo  de  multa  pelo  nao  cumprimento  do  estabelecido  no  presente
Contrato, a importancia correspondente ao valor dos servigos nao realizados, salvo se indicar outro veiculo que faea o
transporte, devidamente aceito pela Contratante, sendo que o pagamento do mesmo sera por conta do LOCADOR.
10.2  -Atraso  injustificado  na  execucao  dos  servicos,  causando,  conseqiientemente,  prejuizo  para  os  beneficiarios,
multa correspondente a 3°/o (ties por cento), calculada sobre o montante a ser pago mensalmente ao LOCADOR.
10.3 -Inexecueao total ou  paroial dos servieos,  sem  pfevia justificativa,  multa correspondente a  10%  (dez por cento),
calculada sobre o montante a ser pago mensalmente ao LOCADOR.
10.3.1  -Caso ocorra qualquer uma das situae6es descritas  no sub-item  anterior,  o  LOCATARIO fica desobrigado do

pagamento da(s) paroela(s) restante(s), independentemente da multa pelo LOCADOR.
10.4 -0 LOCADOR,  pela sua inadimpl6ncia no cumprimento do Contrato, enquanto durar o vinculo contratual, estafa
sujeito as seguintes sang6es:
10.4.1  -adverfencia;
10.4.2 -suspensao tempofaria do direito de participar de licitacao;
10.4.3 - impedimento de contratar com a administragao;
10.4.4 -declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Ptlblica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA RESCISAO
11.1  -0  nao  cumprimento  das  disposie6es  especificadas  neste  Contrato  implicafa  automaticamente  em  quebra  de
Contrato,  ensejando rescisao administrativa prevista no Art.  77,  da Lei  Federal  n° 8.666/93,  reconhecidos desde ja os
direitos  da  Administragao,  com  relagao  as  normas  contratuais  e  as  previstas  em  Lei  ou  Regulamento  dispostos  no

presente lnstrumento.
11.2  -0  presente  Contrato  e  rescindivel  ainda,  independentemente  de  qualquer interpelacao judicial  ou  extrajudicial,
`'nos casos de:

11.2.1  -Omissao de pagamento pelo LOCATARIO;
11.2.2 -lnadimpl6ncia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;
11.2.3 -Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das parfes,  mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA ALTERACAO CONTRATUAL
12.1 -Quaisquer alterae6es que venham a ocorrer na execucao dos servieos serao efetuadas mediante Termo Aditivo.

cLAusuLA DEciMA TERCEIRA -DA puBLicAeAO
13.1   -  Este  contrato  devefa  ser  publicado  por  afixagao  em  local  de  costume,   ate  o  5°  (quinto)  dia  tltil  do  mss
subseqtiente ao de sua assinatura.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA -DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1  -Declaram as parfes que este Contrato corresponde a manifesta9ao final,  completa e exclusiva de acordo entre
elas celebrado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FORO
15.1  -0  Foro  competente  para  dirimir quaisquer dtlvidas  oriundas  do  presente  contrato  6  o  da  Comarca  de  Farias
Brito/CE'

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas.

Farias Brito/CE,

Ygor de Menezes e Bezerra
Ordenador de Despesas

Secretaria Municipal de lnfraestrutura
CONTRATANTE/LOCATARIO

CONTRATADA/LOCADORA

TESTEMUNHAS:

CNPJ NO 07.595.572/0001-00
Rua Jos6 Alves Pimentel, 87 -Centre -CEP. 63.185-000 -Tel: (88) 35441223
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