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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

10.2. Obrisa-se a CONTRATANT Ea:
10.2. 1 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para

10.2.2 Acompanhar, controlar e avaliar os serviços prestados
custear o fornecimento dos serviços.
observando os padrões de qualidade, atraves

da unidade responsár'el pela gestão do contrato.

10.2.3 Prestar à Contratada. em tempo hábil. as informações eventualmente necessárias à prestação dos

serviços.
10.2.4 Atestar as faturas e relatórios correspondentes à prestação de serviços, por intermédio do servidor

competente.
10.2.5 Eletuar o pagarnento devido pela execução dos serviços, no prazo estabelecido, desde que curnpridas

todas as [ormalidades e erigências prer istas.

rI. DÀ SEGURANÇA E DO SIGILO
I I .l . A CONTRATADA será responsável pela segurança, guarda, nranutenção e integridade dos dados.

programas e procedirrentos fisicos de armazenamento e transporte das informações existentes ou geradas

durante a execuçAo dos serviços, em conformidade com a legislação vigente.
11.2. Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, inÍbrmações ou documentos de qualquer

natureza a que venham tomâr conhecimento. respondendo administrativa. civil e criminalmeÍrte por sua

indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilizagão.

12. PRAZO Df, EXf,CUÇÀO E DURAÇÀO DO CONTRATO
ll. I . O prazo de execução do(s) serviÇo(s) objeto desta contralâção se dará a partir da data da assinatura do
contrato pelo período de l2 (dez) meses. podendo ser prorrogado na forma da lei.
12.2. O contrato terá unt prazo de vigência a partir da data da assinatura. l2 (doze) meses. podendo ser
prorrogado nos casos e formas previstos na Lei ne 8.666. de 21 dejunho de 1993 e alterações posteriores.

13. DAS CONDIÇÔES DE PAGAMf,NTO
13.1 . As condições de pragamento estão prevista no anexo da minuta do Termo de Contrato.

14. DO REAJUSTAMENTO Df, PREÇO D DO Rf,GIMf, DE EXDCUÇÁO
l'1. L As condições de reajustamento contratüal estâo prevista no alrexo da minutâ do Ternto de Conrato

I5. DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
l5.l- As sançôes administrativas estão prevista no anexo da minuta do Termo de Contrato.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N'08 - BAIRRO CENTRO _ ANTONINA OO NORTE _ CEARÁ - CNPJ
07.594.500/000148.
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(PAPEI, TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANf,XO II - MODELO DE APR-ESENTAÇÃO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N" /2021, pelo pr€go global de R$
com prazo de execução

LOCAL E DATA

À
Comissào Permanente de Licitações da PreÍêitura Municipal _

REF.: TOMADA DE PREÇO N" /2021

OBJETO:

PREZADOS SENHORES.

Apresenlamos a Vossas Senhorias r)ossa proposta para execução dos

segurr

RUA JOAO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENT

serviços objeto do Edital de

conlorme planilha de preços a

TTf,M
DESCRIÇÃO UNII) QTD Valor

Unitário
Valor
Total

I

CONTRA'IAÇAO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁRtA
DL LTCTTAçOES E CONTRA fOS Pr'BL|COS
JUNIO A SECRETARIA DE EDUCACÀO DO
MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE.

MES t2

Em
algarismos

e por
extenso

Em
âlgarisnros

e por
exteÍrso

z

CoNTRATAÇÃO DE SERVTÇO
ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E
('ONSUL TORIA ADMI\ISTRATIVA NA ÁREA
DE LICTTAÇOES E CONIRA'IOS PÚBLICOS
J( NTO A SICRETARTA DI] SAI1DE DO
MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE.

MES 12

Em
algarismos

e por
extenso

Em
algarismos

e por
extenso

3

ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E
CONSULTORIA ADMINTSTRAI'IVA NA ÁREA
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS
JUNTO A SECRETARIA DE TRAALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL Do MUNICiPIO DE
ANTONINA DO NORTE.

CONIRATAÇAO DE SERVIÇO

MÊS t2

Em
algarismos

e por
extenso

Em
algarismos

e por
extenso

4 cqNrRAr4ÇÃo DE sERVrÇO MFS/ -_lâ Em Em

07.s94.500/0001-48.
NORTE-CEARÁ-CNPJ



ANTONINA
DO NORTE

PREFEITURA MUNICTPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ESPECIALIZADO I]M ASSESSORIA t,
CO\SI. LTORIA ADMINISTRATIVA N^ ÁREA
DE LICI I AÇÔtS I CONTRAI OS I'ÚBLICOS
JUNTO A FUNDO GFRAL DO MI NICÍPIO DI,
ANTONINA DO NOR]'E.

algarismos
e por

extenso

algarisnros
e por

e\tenso

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de _ ) dias corridos.

a contar da datâ de aberÍura da licitação

Neste ato. declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados e, que seràL)

executados conlbrme exigência editalícia e contratuâ|, e que serão iniciados a partir da ordem de serr iços.

Caso nos seja adjudicado o objeto d2 presente Iicitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo

determinado no documento de convocação. indicando para esse fim o Sr . Caneira
expedida en _l /_. Orgão Expedidor e CPF n'de Identidade n"

. como Íepresentante legal desta empresa

DADOS DO PROPONENTE:
a) Razào Social
b) Endereço
c) Telefone
d) E-mail
e) CNPJ:
Í) Banco/Agência e Conta Corrente:

S) Validade da Prôposta: .............. (
Não inferior a 60 dias)

) dias. contados da data de sua apresentação. (OBS

Nesta oportunidade. DECLARAMOS que no valor pÍoposto estão inclusos os impostos. encargos sociais e

tlabalhistas e demais despesas pertinentes à execuçào dos serviços: que assumimos inteira responsabilidade
pela erecução dos serviços objeto deste edital: que os mesmos serão executados conforme cxigéncia
edrtalicia e contratual e que serão iniciados denlro do prazo ali estipulado.

Atenciosamente-

Assinatura Proponente Carimbo da ernpresa
/Assinatura do responsável legal

r'\ |,--) /,'

RUA JOÂO EATISTA ARRAIS, N" 08 _ BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE _ CEARÁ _ CNPJ
07.594.500/0001-48.

t_'t_- .,,.-,r,,lii-i
, .L,V iiA' i,L,l t.iÁ.^ i

ípA,. )i',"') i'-_---==-- -= -=-= -.-=*_J



PRIIIIIUsÁ D[ ANÍO INA DOI1O
c0M!55ÁO 0E UCtiAÇÃ6OvERNO U{rC P^L

.;::
0ffi

&Y''&
AIÚTONINA
DONORÍE

PREFEITURA MUNTCIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO III. MINIITA DE CONTRATO

TERMO DE CON
DE ,A

TRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO
rn-tvÉs DA SECRETARIA DE ............., coM
, xa.s coxurÇôEs ABAIxo PACTUADAS:

O Município de pessoa jurídica de direito público intemo, cotn sede à Rua

- 

- 

- Ceará, 

-. 

Estado do Ceará. inscrita tto

CNPJ sob o no , atrar és da Secretaria,/Fundo .............. .. neste ato representado(a)

por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, S(a). ............................. portador(a) do CPF no. .............

doravante denominada de CONTRATANTE, e, do outro lado. ..................... cotn endereço à

inscrita no CPF/CNPJ sob o no.................. representado(a) poÍ.....'....,portador do CPF no

............, ao fim assinado. doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de

TOMADA DE PREÇO n' /2021, em conf'onnidade com o que preceitua a Lei Federal n'8.666191 e
suas alteraçÕes posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir

aj ustadas:

CLAUSULA IMEIRA - DA FTINDAMENTACÃO LEGAL
f.l- Fundamenlâ-se este contrato na Tomada de Preços n" 12021. devidamente homologada pela

autoridade competente. ao llm assinado e a prôposta da Contratada, tudô parte jnlcÍlrante deste Termcr

Contratual, independente de transcrição, na Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAÚSULA SEGLIN DA - DO OBJETO
2.1- () presenÍe contrato t€m por objeto a Contratação de ....

LISULA TERCEIRA DO VALOR CONTRA DO PA MEN
REAJUSTA NTO E U RIO CON MICO-FINANCf,IRO
3.1 - O valor Global da presente avença é de R$ _ ), a ser pago mensalmente, em

conformidade com a execução dos serviços prestados no período respectivo. ntediante atesto do
recebimento do serviço prestado e notas fiscais/faturas, observadas a condições da proposta adjudicada e o

SE uinte

3.2 - Os pagamentos serão feitos de acordo com a realização dos serviços. em até 30 (trinta) dias do més
subsequente ao adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentagão tratada neste subitenr.
observadas as disposiçôes editalícias, através de crédito na Conta Bancária ecedor ou através de

te em conlomidadecheque nominal, de acordo com os valores contidos na Proposta
com projeto básico.

QTD.
vR.

UNIT.
vR.

TOTALITEM ESPECIFICAÇAO
UNID.

VALOR GLOBAL R$
(valor global por extenso)

RUA JOÃO BATI§TA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO * ANTONINA DO
07.594.500/0001-48.

RTE-CEARÁ.CNPJ:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.CE

l.l - por ocasião da realização rlos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a

respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas ern nome da PREFETTURA

N,f UNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE, acompanhado das Certidões Federais, Estaduais e

Municipais.
3.4. O pagamento fica condicionado, à satisfação de todas as condições estabelecidas em contrato e da

comprova;ão de regularidarle para com os ercargos previdenciários. trabalhistas e fiscais:

3.4. L Deverá vir acompanhada a fatura da nota fiscal os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de

cenidào expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PCF N._), referente a todos os créditos tributários têderais e

à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, na forma da Pofiaria Conjunta RFB/PCFN

n" I .75 I , de 2 de oLrtubro de 2014: (observado o que dispõe o art' 3', parágrafo único da f,C n".

106, promulgadâ em 7 de maio de 2020)
b). Prova de situação regular perante o Fundo de Gârantia por Tempo de Serviço FGTS, através de

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGT S;

c). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser Íêita atrar,és de Cenidãtr
Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual:
d), A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de

Certidão N-egativa de Débitos inscritos na Divida Alivâ Municipal;
e). Cemidão Negativa de Débitos Trabalhistas: Prova de inexistência de débitos inadimplidos peratrte

a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CeÍidão Negativa.
1.5. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada. será providenciada sua notificaçào. pr)r

escrito. para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou- no mesmo pÍazo. apresente

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez. por igual periodo. a critério da contratante.
i.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada irrprocedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
côntratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado. para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garânt;r o recebimenlo de seus créditos.
3.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisâo contratual
nos autos do processo adnrinistrativo correspondente, assegurada à contrâtâda a ampla defesa.
J.8. Ilavendo a efetiva execução do objeto, L)s pagamentos serão realizados nomralmenle. ate que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situaçàojunto a regularidade fiscal.
1.9. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade. segurança naciorral ou outro de interesse público de alta relevància, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
3.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
3.11. A Contratada regulannents optante pelo Simpies Nacional, nos termos da Lei Cornplementar nô ll3.
de 200ó, não sofrerá â retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à âpresentação de comp ro o,
documento oÍicial, de que faz jus ao
Complementar.
3.12 - O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de

tratâmento tributário favoreci
por meio de
referida Lei

nleses do seuze)
registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúrlio argas.

RUA JOÁO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORÍE _ CEARÁ - CNPJ
07.594.500/000148.
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PREFETTURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

i.l3 - REEQLITLIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou

p;evisíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. ou

ainda, em caso de Íbrça maior, caso fonuito ou fato do príncipe. configurando álea econômica

extraordinária e extracontratual, poderá. mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal
situaçâo e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmerte entre os encargos

do contratado e a retribuigão da Administração para a justa remuneração dos serviços. objetivando a

nranutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial dô contrâto, na forma do artigo 65. ll, "d" da Lei
Federal n.o 8.666193. alterada e consolidada.
3.14 - lndependentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante,
estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com
materiais, equipamentos e mão-de-obra.

CLÁUSULA QUARTA - Do PRAZO Dtr EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS f, VIGÊNCIA
CONTRATUAL
,1. I - O presente instrumento teÍ^ pÍazo de execução e vigência de 12 (doze) meses, vigorando, assim, até

de de podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57 da
Lei Federal n'8.6ó6193. alterada e consolidada.
4.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo mârimo de 05 (CINCO) DIAS. após a emissão da ordem de
serviços, nos locais detenninados pela SECRETARIA DE

CLAUSULA QUINTÀ _ OBRIGAÇÔf,S DA CONTRATADA
5.1. A Contratada deverá prestar os serviços objeto desta licitaçâo em conformidade com o que prescreve
as especificações do instrumento convocatório/edital. em conformidade ainda com o teor do anexo I - e em
obsenvância aos ditames da Lei Federal n' 8.666/9-1, instrumentos estes que fazem parte integÍante deste
Tenro de Referência para todos os efeitos legais e de direito. independentemente de lranscrição.
5.2 Disponibilizar para a prestação dos serviços someote profissionais devidamente qualificados para a
prestação dos serviços objeto desta licitação, objetivando lograr êxito e segurança, avocando para si toda a
responsabilidade de forma a resguardar o Municipio de eventuais prejuizos decorrenles de qualquer
demanda j udicial.
5.3 Manter sob sua guarda e total responsabilidade eventuais documentos dispon ibilizados pelo Município.
5.4 Prestar de Consultoria e Assessoria em suas instalações duranÍe o expediente nomal e senr limite de
consultas objetivando dirimir dúvidas suscitadas por servidores do Município de ANTONINA DO
NORTE.
5.5 As eventuais consultas formuladas por sen,idores municipais, objetivando elucidar duvidas, poderão ser
efetuadas informalmente via telefone ou pessoalmente, ou atra\es de e-mails, ou correspondência durarrte o
expediente normal de funcionamento do órgão, sem limite de quantidade.
5.6 Repassar em tempo hábil ao Município informações que julgar necessárias dentre elas para
providcncias de pagamento de emolumentos ou taxas em tempo hábil.
5.7 Independentemente da fiscalização feita pela Contratante. a contratada é a única e exclusiva
responsável por danos e prejuízos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, em decorrência da
execução dos serviços, sem quaisquer ônus
5.8 Aceitar as supressôes e acréscimos de
prescreve o § l'do art.65 da Lei 8.666/93.

para o Municíp io Contratanle.
sta Iicitação, o o, em conformidade com o que

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - A
07.594.500/000148.

ONINA OO NORTE. CEARÁ _ CNPJ:
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5.9 A contratada se submete as obrigações quanto a propriedade. seguranÇas e sigilo de informaçÔes

prevista no Termo de Referência.
5.10 Pagar seus empregados no prazo previsto ern lei, sendo, também. de sua responsabilidade o

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretanrente, incidam sobre a prestação dos sen iços

contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS. PIS, entolumentos.

seguros de acidenles de trabalho. etc. ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de

ANTONINA DO NORTE por eventuais autuaçôes administrativas e/ou judiciais uma \ez que a

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transÍêre a Prefeitura

Municipal de ANTONINA DO NORTE:
5.1 I Disponibilizar. a qualquer tempo, toda docurnentação referente ao pagânrento dos tributos. seguros,

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO:
5.12 Respeitar as normas de segurança e rnedicina do trabalho, previstâs na Consolidação das Leis do

Trabalho e Iegislação pertinente;

CLAUSULA Sf,XTA - OBRIGA-SE A CONTRATANTE a:
6.1 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fonrecimento dos sen'iços.
6.2 Acompanhar, controlar e avaliar os serviços prestados observando os padtões de qualidade. através da

unidade responsável pela gestão do contrato.
ó.1 Presrar à Contratada, em tempo hábil, as infonnações eventualmente necessárias à prestação dos

serviços.
6.,1 Atestar as Íàturas e relatórios correspondentes à prestâção de serviços, por intermédio do servidor
competente.
6.5 Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, no prazo estabelecido, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências previstas.

CLAUSULA SETIMA - DA SEGURANÇA E DO SIGILO
7.1. A CONTRATADA será responsável pela segurança, guarda, nranutenção e integridade dos dados,
progrâmas e procedimentos fisicos de armazenamento e transporte das informações existentes ou geradas

durante a execução dos serviços, em conformidade com a legislação vigente.
7.2. Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza
a que venham tonrar conhecimento, respondendo âdnrinistrativa, civil e criminalmente por sua indevida
divulgaçâo e/ou incorreta ou descuidada utilização.

CLÁTISULA OITAYA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
8.1 . A Contrâtada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressÕes uo
quântitativo do objeto contratual, aIé o limite de 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.
corrforme o disposto no § 10. do an. 65, da l-ei de Licitações.

CLÁUSULA NONA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
9. I .As despesas deste coDlrato côrrerão por conta da Dotação Orçamentária n" 12.122.0003.2.020: 10.122
0003. 2. 033; 04. 722. 0003.2
terceiros de pessoa.iurídica);

005: 04. 122.0003. 2. 046, cujo eleme des pesa é 3.3.90.39.00 (serviços

RUA JOÂO BATISTA ARRAIS, N' 08 _ BAIRRO CENÍRO - ANTONINA OO NORTE - CEARÁ - CNPJ:
07.594.500/OO01-48.
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PREFEITURA MUNICIPAL DEANTONINA DO NORTE-CE

CLÁUSULA DECIMA. DAS SANÇÔES
10.1 - A licitante quer convocada pela Comissão Permanente de Licitação para assinar o instrumertto de

contrato, se rccusar a tàzê-lo dentro do prazo pt€visto nesta TOMADA DE PREÇOS, sem nloti\ o
justificado aceito pela CPL, estará sujeita à suspensão tenrporária de participação err licitação prornolida
pelos órgãos do Município de ANTONINA DO NORTE. pelo prazo de 02 (dois) anos.

10.2 - O atraso injustificado na execução do contrâto sujeitara a Contratada à rnulta de mora previsra no

presente Edital. podendo a PMA rescindir unilateralmente o côntrâto. A contrâtada será aplicada, ainda. a

pena de SLISPENSAO de paÍicipação em licitação prorrovida pelos órgãos do Município de ANTONINA
DO NORTE, pelo prazo de 02 (dois) anos, período duÍante o qual estará inrpedida de contratar com o
Municipio de ANTONINA DO NORTE.
10.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será declarada como inidônea para licitar e

contratâr com o Município de ANTONINA DO NORTE.
10.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela PMA, à licitante vencedora desta licitaçào ou à
Contratada, facultada a defesa prér,ia da interessada »os seguin^Ies casos: 

_
10.4.1- de 5 (cinco) dias úteis. nos casos de ADVERTENCIA e de SUSPENSAO;
I 0..1.2 - de l0 (dez) dias da âbertura de vistâ do processo, no caso de DECLARAÇÀ() DL.

IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICiPIO DE ANTONTNA DO NORTE.
IO-5. As sançÕes de ADVERTÊNCIA. SUSPENSÃO e DECLARAÇÀO DE IDONEIDADE PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICiPIO DE ANTONINA DO NORTE poderão ser aplicadas
juutamente com as de NIULTA prevista neste Edital;
10.6 - AS SANçõCS dC SUSPENSÃO C dC DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE, poderão Íambém ser aplicadas às
licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal:

I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem. por neios dolosos, fraude fiscal ro
recolhirrento de quaisquer tributos;

ll - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os ob.ietivos dâ licitaçãol
III - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administraçào Pública em viíude de at(rs

ilicitos praticados.
10.7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de ANTONTNA DO NORTE pelos prejuízos
causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÀO aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a sanção.
)0.8 - A declaração de idoneidade é da competência da(s) Secretaria(s) Contratante(s) do município de
ANTONTNA DO NORTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REALIZAÇÂO Dos SERVTÇOS
I 1. I - A Iealização dos serviços será de acordo com as solicitações req»isitadas pela Contratante, devendo
os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de serviço. .iunto à sede da
Secretaria Municipal conipetente, ou onde for rnencionado na respectiva Ordem de serviço;
11.2-Orecebi
I l-2.1 - Prov
especificação:

mento dos sen,iços será eÍêtuado nos seguintes termos:
isoriamente, para efeito de posterior verificação da ade do sen iço corn a
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I 1.2.2 - Definitivamente após verificaçâo da qualidade e qua»tidade do serviço. pelo setor responsár'el pela

solicitação e consequentemenle âceitação.

CLÁIISULA DECIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO
12. I - A rescisão contratual poderá ser:

12.2- Determinada por alo unilateral e escrito da CONTRATANTE. nos casos enumerados nos incisos I a
Xll dô art. 78 da Lei Federal n'8.666193, ou pela CONTRATADA pelo descumprimento de qualquer das

cláusulas contratuais:
12.3- Anrigável. por acordo entre as partes, mediante autorizaçâo escrita e fundanrentada da autoridade
compelente. reduzida a termo no processo Iicitatório, desde que haja conveniência da ADMINTSTRAÇÀOl
12.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos Xtt e XVIÍ, do art. 78, da Lei n" 8.6ó6i93. sem que haja
culpa do CONTRA'IADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprolados. quando os

houver sofrido:
12.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I, do aÍÍ.78, acarrcta, zs consequências previstas no art. 80.
incisos I a IV. ambos da Lei n" 8.666193.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAs DISPOSICÕES FTNAIS
13.1. Declararn as paÍes que este Contrato corresponde à manifestação final. completa e exclusiva" do
acordo entre elas celebradol
13.2. Obrigação do contratado de manler, durante toda a execugão do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas. todas as condições de habilitaçào e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO FoRo
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de ANTONINA DO NORTE, para conhecimento das questões
relacionadas conr o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam
o presente instrumento, em duas vias. paÍa que surtam seLlsjurídicos e legais efeitos.

_ (CE). _ de de 2021

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUN}IAS:

01.
Nome:
CPF/NIF

02.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 _ BAIRRO CENTRO - ANTONINA OO NORTE - CEARÁ - CNPJ:
07.594.500/000í -48.
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Nome:
CPF/MF

ANEXO IV

MINUTA D[ DECLARAÇÃO (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n" 8.666/93 e inciso XXXIII do
art, 7e da Constituição Federal).

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho notumo, perigoso
ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz. a partir de quatorze anos, ent cumprimento ao disposto no inciso XXXIII dô art. 7!
da Constituição Federal e de confornridade conr a exigência previsla no inciso V, do aÍt.2'7 da Lei Federal
n'8.66ó/ol e sua5 alleraçiles posleriores.

-CE de de 2021

Carimbo e assinatuÍa do representante legal da empresa.

)

RUA JOÂO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE _ CEARÁ - CNPJ:
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ANf,XO V

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRf,SA OU EMPRESA Dtr PEQUENO PORTE

Ref.: TOMADA Df, PREÇOS N" _/2021

."p,","*,,," r"g"r. .i"is..r".j . . ' ':::l'1". T :.ll ll . . . . . . . . . . .

Identidade no . . . . . .. - edo CPF no.....
disposto no subitem 6.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e

empresa. na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA. conforme Inciso I do artigo l'da Lei Complementar no 123,de 14112/2006.
( ) EMPRESA DE, PEQLJENO PORTE, contbrme lnciso Il do artigo 30 da Lei Complementar no

123, de 14/1212006.

Declara ainda que a empresa está excluida das vedaçôes constântes do parágrat-o.1o do anigo i" da Ler
Complenrentar no l2i, de l4 de dezenrbro de 2006.

(local e data)

(carimbo e assitlatura do representante legal)

OBS. AssinaÍar com um "X" a condigão da empresa.
Este fonnulário deverá ser entregue à comissão juntamente com os envelopes "A" e "B", pelas empresas
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na l,ei
ComplemenÍar no 123 /2006.

RUA JOÂO BATISTA ARRAIS, N" 08 - EAIRRO CENTRO _ ANÍONINA OO NORTÉ - CÉARÁ _ CNPJ
07.594.500/000.148.



ffi
&v"i&."q#P.

Ai{TONINA
DO NORTE

pfl íitrIJRA 0t ANÍoflNA 00 NcÂ-! .
icr,.1rssÃo ot Lr0rrçÃo

pAG. ,t I '{

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO VI
MINUTA Dtr »rcutnaçÃo DE INExrsr[,NcIA DF-FATo IMpEDITIvo supERvf,NIENTr

A HABILITAÇAO

Ref.: TOMADA Df, PREÇOS N" _12021

DECLARACAO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR). DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar. especialmente para fitrs de prova

em processo licitatório. junto ao Município de _, Estado do Ceará, que concorda integralmente

conr os termos deste edital e seus anexos:

b) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participaÍ no presente

certame licitatório. bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

nos termos do art. 32, §2", da Lei n.'8.ó66193. Pelo que, por ser a expressão da verdade, llnna a presente.

sob as penas da Lei.

(CE). ..... de .. de 20

1r..oi . ou,uj

(carirnbo e assinatura do representante legâl)

OBS.: Este fbrmulário deverá ser inserido no enveíope "A"

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORÍE - CEARÁ - CNPJ:
07.594.500/0001-48.


