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TERMO DE REFERENCIA
1.0. OBJETO.

1.1. Para atender as necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Bela Cruz, faz-se necessario a CONTRATAQAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE PUBLICAQOES OFICIAIS EM
JORNAIS DE GRANDE CIRCULAQAO E DlARlOS OFICIAIS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE , conforme especificagoes e quantitativos estabelecidos abaixo:

1

LOTE 001 - LOTE UNICO

|
|

ITEM | EsPEc1EIcAG6Es
|
QUANTIDADE UNIDADE
0001

|
|
VALOR TOTAL |

VALOR UNITARIO

PUBLIGAGAD DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE c1RcuLAgAo NO EST
ADO (impresso)

0002

0003

sERv1Go DE PUBLIGAGAD DE MATER1As LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE
c1RcuLAcA0 NO ESTADO ATRAvEs DA MEDIDA DE cENT1METRos POR COLUNA
1,800.00 cENT1METRo
48,670
s7.606,00
PUBLIGAGAD DE MATERIA LEGAL NO DIARID OFICIAL DA UNIAD
SERVIQO DE PuBL1cAcA0 DE MATERIAG LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL DA
uN1Ao ATRAvEs DA MEDIDA DE cENTiMETRos POR COLUNA
1,300.00 GENTLMETRD
110,430
143 559,00
PUBLIGAGAD DE MATERIA LEGAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO
PUBLIGAGADDE MATERIAS LEGAIS
NA
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
ATRAvEs DA MEDIDA DE GENTLMETRDG POR COLUNA
1,450.00 GENTLMETRO
129,870
188.311,50

l

VALOR TOTAL R$

l

4l9.476,5O

I

M 2.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se como atividades materials acessorias, instrumentais ou
complementares a area de competéncia legal do orgao licitante, nao-inerentes as categorias funcionais abrangidas
por seu respectivo plano de cargos.
2.3. A prestagao dos servioos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administraoéo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.
2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. Considerando a necessidade de divulgar os atos administrativos, dentre eles avisos de licitagoes nos orgaos
oficiais e jornal de grande circulagao, em atendimento as exigéncias do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93, justificase a abertura de processo licitatorio através de pregéo presencial para contratagao de empresa para prestagéo
dos servigos de terceiros.
2.2. Quanto a contrataoao de terceiros para execuoao dos servigos ora a serem licitados, cumpre informar que se

trata da execugéo de servigos, para os quais a(o) Prefeitura Municipal de Bela Cruz nao dispoe de suﬁclente
quadro de profissionais para execugao direta, sendo usual, a execuoao de forma indireta mediante contrataoao de
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empresa especlalizada.
2.3. Para a apuracéo dos servlcos demandados neste Termo de Referéncla, fol realizada medlcéo para obter a
demanda estimada, bem como 0 detalhamento das caracterlstlcas dos servlcos, de forma a adequar as
necessidades da Admlnistracao obsen/ando 0 menor custo-beneflclo.
3 0. FORMA DE PRESTAQAO DOS SERVIQOS.

3.1. Os servlcos serao executados obedecendo a especlficacéo de cada servlco, conforme 0 dlsposto no item 1.1
deste termo de referéncla;
3.2. A Contratada devera executar 0 servlco utlllzando-se dos materials, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessérlos a perfeita execucao contratual.
4 0. CLASSIFICAQAO DOS SERVIQOS E DA DESPESA.

4.1. O servlco a ser contratado enquadra-se na classlﬁcacao de servlcos comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de

2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. Portanto, as depesas orlundas desta
contratacao seréo classlflcadas nas segulntes dotag:6es: Exercicio 2022 Atividade 0301.041220003.2.007
Gerenciamento Administrativo da Sec. de Admin., Financas e Planejamento, Classlflcacao econémlca
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2022 Atividade 0701.041220003.2.061
Gerenciamento Administrativo da Secretaria de lnfraestrutura, Classlficacao econémlca 3.3.90.39.00 Outros serv.

de terc. pessoa jurldlca, Exerclclo 2022 Atividade 1102.121220003.2.129 Gerenciamento Administrativo da
Secretaria de Educaoao, Classlflcacao econémlca 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exerclcio
2022 Atividade 0501.101220003.2.010 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saude, Classificagao
econémlca 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2022 Atividade 0601.081220003.2.029
Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Assistencia Social, Classiflcacao economica 3.3.90.39.00 Outros
sen/. de terc. pessoa jurldlca.
5 0. OBRIGAQDES DA CONTRATADA.

5.1. A'Contratada obrlga-se a:
5.1.1. Executar os sen/loos conforme especificacées do Termo de Referéncla e de sua proposta, com a
alocacéo dos empregados necessarlos ao perfelto cumprimento das cléusulas contratuals, além de fornecer os
materials e equlpamentos, ferramentas e utenslllos necessarlos, na qualidade e quantidade especlficadas no
Termo de Referéncla e em sua proposta;
5.1'.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substltulr, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
estipulado pela contratante, os servloos efetuados em que se verlflcarem vlclos, defeitos ou lncorrecées
resultantes da execucao ou dos materials empregados, a crltérlo da Admlnlstracao;
5.1.3. Fornecer os materials e equlpamentos, ferramentas e utenslllos necessarlos, na qualidade e quantidade
especlflcadas, nos termos de sua proposta;
5.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materials e morals causados pela acao
ou omlsséo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a
Unléo ou a tercelros;
5.1.5. Manter o empregado nos horarlos predeterminados pela Admlnistracao;
5.1.6. Dlsponlblllzar a Contratante os empregados devldamente unlformizados e identlflcados por melo de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao lndlvldual - EPI, quando for 0 casoj/
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5.1.7. Utillzar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos services a serem executados, de

conformidade com as normas e determinacées em vigor;
5.1.8. Apresentar a Contratante, quando do inicio das atlvidades, e sempre que houver alocacéo de novo
empregado na execucao do contrato, relacao nominal constando nome, cargo ou atlvidade exerclda, orgéo e
local de exerclclo dos empregados alocados, enderego resldencial e telefone dos empregados colocados a
disposlcao da Admlnlstracao, bem como as respectlvas Carteiras de Trabalho e Previdéncla Social - CTPS,
devldamente preenchldas e assinadas, para fins de conferéncla;
5.1.9. Substituir lmedlatamente, em caso de eventual auséncla, tals como, faltas, férias e llcenoas, 0
empregado posto a servico da Contratante, devendo identificar prevlamente o respectivo substituto ao Fiscal do
Contrato;
5.1.10. Responder por eventuals prejuizos decorrentes do descumprlmento da obrlgacéo constante do item
anterior;
5.1.11. Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, soclais, previdenciérias, tributarias e as
demals prevlstas na legislacéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Admlnistracao;
5.1.12. Efetuar o pagamento dos salarlos dos empregados alocados na execucao contratual mediante deposito
bancarlo na conta do trabalhador, de modo a posslbllltar a conferéncla do pagamento por parte da
Adminlstraoao;
5.1.13. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminals e distribuicao clvel de toda a macde-obra ofereclda para atuar nas instalacoes do orgéo, a critérlo da Admlnistracao;
5.1.14. Néo permltlr que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servicos no turno
lmedlatamente subseqtiente;
5.1.15. N50 permltlr que seus empregados reallzem horas extraordinarias fora da jornada normal de trabalho,
em finals de semana ou em dias feriados, exceto quando devldamente determlnado pela autorldade do orgao
para o qual 0 trabalho seja prestado e desde que observado 0 limite da legislacao trabalhista;
5.1.16. Atender de lmediato as sollcltacées da Contratante quanto a substitulgao dos empregados alocados,
nos casos em que ficar constatado descumprlmento das obrigacﬁes relativas a execucao do servico, conforme
descrito no Termo de Referéncia;
5.1.17. lnstruir seus empregados quanto a necessldade de acatar as orientacoes da Administragao, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas lnternas, quando for o caso;
5.1.18. lnstruir seus empregados a respeito das atlvidades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atlvidades ‘nae abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Administracéo toda e
qualquer ooorréncia neste sentido, a flm de evitar desvio de funcao;
5.1.19. Relatar a Admlnistracéo toda e qualquer irregularidade veriflcada no decorrer da prestagao dos
servicos;
5.1.20. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento
das obrlgacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos
salarlos e beneflcios dos empregados colocados a disposigao da Contratante;
5.1.21. Nao permltlr a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendlz para os maiores de quatorze anos; nem permltlr a utlllzacéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou lnsalubre;
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5.1.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilldade com as obrigacées assumidas, todas
as condicoes de habilitacao e quallflcacao exigidas na llcltagao;
5.1.23. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parclalmente, as obrigacées assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes autorlzadas no Termo
de Referéncia ou na minuta de contrato;
5.1.24. Arcar com o énus decorrente de eventual equlvoco no dimenslonamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e lncertos, devendo
complementa-los, caso o prevlsto inlcialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendlmento ao
objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
6 0. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE.

6.1. A‘Contratante obriga-se a:
1

6.1.1. Proporclonar todas as condicoes para que a Contratada possa desempenhar seus servicos de acordo
com as determinacées do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referéncla;
6.1.2. Exiglr o cumprimento de todas as obrlga<;6es assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuals e os termos de sua proposta;
6.13.3. Exercer 0 acompanhamento e a ﬁscalizacao dos servlcos, por melo de servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autorldade competente para
as providéncias cabiveis;
6.1.4. Notificar a Contratada por escrlto da ooorréncia de eventuals imperfelcoes no curso da execucao dos
servlcos, flxando prazo para a sua corregao;
6.1.5. Nao permltlr que os empregados da Contratada reallzem horas extras, exceto em caso de comprovada
necessldade de servico, formalmente justiflcada pela autorldade do orgao para o qual o trabalho seja prestado
e desde que obser\/ado 0 limite da legislagao trabalhista;
6.1.6. Pagar a Contratada 0 valor resultante da prestagao do servlco, na forma do contrato;
6.1.7. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilldade com as
obrigacoes assumidas pela Contratada, todas as condicoes de habllitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
6.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na admlnlstracao da Contratada, tals como:
6.1.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela lndicados, exceto quando 0 objeto da contratacao prevlr o atendlmento
direto, tals como nos servlcos de recepcao e apoio ao usuario;
6.1.8.2. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
‘6.1.8.3. Promover ou aceltar o desvio de fun<;6es dos trabalhadores da Contratada, mediante a utllizaoéo
»destes em atlvidades distintas daquelas prevlstas no objeto da contratacao e em relacao a funcao
'especlflca para a qual o trabalhador fol contratado; e
6.1.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuals do proprio orgao ou
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entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.
7.0. AVALIAQAO DO CUSTO.

7.1. O custo estimado total da presente contratacao é de R$ 419.476,50;
7.2. O custo estimado da contratacao e o respectlvo valor maximo foram apurados mediante preenchimento de
planilha de custos e formacao de precos e pesquisas de precos praticados no mercado em contratacoes slmilares.
8.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

10.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Admlnistracao Publica podera, sem a prévla manifestacao
do interessado, motivadamente, adotar providénclas acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de
risco iminente, como forma de prevenlr a ooorréncia de dano de diflcil ou lmpossivel reparacao.
9 0. CONTROLE DA EXECUQAO DOS SERVIQOS.

9.1. O orgao deve acompanhar e fiscallzar a conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por melo de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
9.1.1. O representante da Contratante devera ter a experiéncla necessaria para 0 acompanhamento e controle
da execucéo dos servlcos e do contrato.
9.1.2. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios
prevlstos no Termo de Referéncla, em especial aqueles relatlvos aos indices de produtividade.
9.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdlmensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucao do servico, devera comunlcar a autorldade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os llmites de alteracao dos valores
contratuals prevlstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
9.3. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos sen/icos devera ser verificada juntamente com 0
documento da Contratada que contenha a relacéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no
Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectlvas quantidades e especificacées técnicas, tals como:
marca, qualidade e forma de uso.
9.4. O representante da Administracao anotara em registro proprlo todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providénclas necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuals e comunicando a autorldade
competente, quando for o caso, conforme 0 dlsposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
9.5. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfelcoes técnlcas, vicios redlbltorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ooorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.0. DAS INFRAQOES E DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.

10.1. A discipline das infracoes e sancées administrativas aplicaveis no curso da licitacao e da contratacao é
aquela prevista no Edital.
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Anexo ll - m odelo "a"
DECLARACAO

Declaramos que cumprlmos p lenamente com todas os req ulsitos d e habllit acao constante S
das C ondi<;6es do edital do Pregao n° O02/22-PP-DIV.

Local e data

Assin atura e carim bo
(representante legal da llcitante)
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ANEXO ll - MODEL OS DE DECLAQ (DES E XIGIDAS
Modelo - I

DECLARACAO DE ENQUA DRAMEN TO COMO ME OU EPP

PREGAO n°: 002/22-PP-DIV
[Nome do Licitante], CNPJI CPF n.°
sediada, [Enderec o completo], decl ara sob as
P enas da lei, para fins do dlsposto no art. 44 da lei comp lementar n° 123 de deze mbro de 2006, e
partici
"pacao
" neste Pregao Presen cial , que esta empre sa, na presente d ata, é considerada:
( ) Microempresa
( l Empresa de Pequeno Porte
Declara ainda, qu e a empre sa esta' exclulda das vedacées con stantes do paragrafo 4° do a rtigo 3° da lei
Complementar n° 123/2006. .

Loo al e Data

Nome e Identidade do D eclarante
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Modelo - ll

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITACAO

PREGAO n°: 00 2/22-PP-DIV
[Nome do Licitante], CN PJ/CPF n.°
sediada, [Enderego completo], declara sob as
penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente 'im peditivo para sua habilitacao no
presente processo licitatorio, ciente da obrigatorieda de de declarar ocorrénclas posteri'ores.

Local e Data

Nome e Identidade d0 Dec/arante

/
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Modelo - lll

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

PREGAO n°: O02/22-PP-DIV
6

[Nome do Licitante], CNPJ/CPF n.°
, sediada [Enderego comp/eto], por intermédio
de seu representante legal o (a) Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) da Cartelra de
ldentidade n° [Nijimero da Cartelra de ldentidade] e do CPF N°. [Ntimero do CPH, DECLARA para fins do
dlsposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°.
9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o prevlsto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicao Federal/88, que néo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou lnsalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condicao de aprendlz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local e Data

Nome e ldentidade do Declarante

/
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ANEXO Ill
MINUTA DO CONTRATO

O Municipio de BELA CRUZ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede na RUA SETE DE SETEMBRO, 34, inscrito no CNPJ (MF) sob 0
n.° 07.566.045/0001-77, representado pelo(a) Sr(a). RENATA CRISTINA VASCONCELOS, e de outro
Iado a empresa
, inscrita no CNPJ (MF)
sob o n.°
, estabelecida
, doravante denominada
,simpIesmente CONTRATADA, neste ato representada por
, portador da
Cédula de ldentidade n.°
e CPF (MF) n.°
, celebram o presente
contrato, do qual serao partes integrantes o edital do Pregao n.°
/
e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeltando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA as normas dlsciplinares das Leis
n°s.8.666/1993 e 10.520/2002 e alteracoes posteriores, mediante as clausulas e condicées que se
seguemi
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.
O presente contrato tem como objeto a_ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E
DIARIOS OFICIAIS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BELA
CRUZ/CE
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS E DO VALOR DO CONTRATO

1. Os precos dos servicos sao aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo
ique o valor total do contrato é de R$
(
).
2. Os quantitativos indlcados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregao n.° _/
sao
meramente estimatlvos, nao acarretando a Adminlstracao do CONTRATANTE qualquer obrigacao quanto
a sua execucao ou pagamento.
3. As despesas oriunda do presente contrato correrao por conta da dotacao orgamentaria Exercicio 2022
Atividade 0301.041220003.2.007 Gerenciamento Administrativo da Sec. de Admin., Financas e
Planejamento, Classificacao econémica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2022
Atividade 0701.041220003.2.061 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de lnfraestrutura,
Classificacao economica 3.3.90.39.00 Outros sen/. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2022 Atividade
1102.121220003.2.129 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educacao, Classificacao
econémica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2022 Atividade
0501.101220003.2.010 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saude, Classificacao economica
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2022 Atividade 0601.081220003.2.029
Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Assistencia Social, Classificacao economica 3.3.90.39.00
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Outros serv. de terc. pessoa juridica
CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1.
A CONTRATADA ficara obrigada cumprlr os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela
administgracao para execucao dos servicos, contado do recebimento da autorlzacao de servlco expedida
pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
2.
Eventuais retrabalhos deverao ser iniciados em ate 48 horas a contar da notificacao da
FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem prejulzo de outros servicos autorizados para execucao
I
I

.

CLAUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1.
A Iavratura do presente contrato decorre da reallzacao do Pregao n°
fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.666/93.
p

/

, reallzado com

.-

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

1.
A execucao deste contrato, bem como os casos nele omlssos, regular-se-ao pelas clausulas
contratuals e pelos preceltos de dlreito publico, aplicando-se-Ihes, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposicées de dlreito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93
combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
1. A vigéncia deste contrato sera , contados da data da sua asslnatura, tendo inicio e venclmento em dia
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.
CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1.

Cabera ao CONTRATANTE:

1-.1 ~ permltlr acesso dos técnicos da CONTRATADA as instalacées do CONTRANTANTE para
execucab dos servicos constantes do objeto;
1_.2 - prestar as informacées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos
da CONTRATADA;
1.3 rejeitar qualquer servlco executado equivocadamente ou em desacordo com as
especificacoes constantes do Anexo I do edital do Pregao n.°
/
;
1.4 -

impedir que tercelros executem os servicos objeto deste contrato;
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1.5 - sollcitar que seja refeito o servlco que nao atenda as especificacées constantes do Anexo I
do edital do Pregao n.° ____/___;
1.6 -

disponlbillzar a CONTRATADA espaco fisico em suas dependéncias para a execucao de

trabalhos simples, quando necessario; e
1.7 - atestar as faturas correspondentes e supervislonar o servico, por lntermédio da Secretaria
de Servloos Gerais do CONTRATANTE.
CLAUSU LA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1.

Cabera a CONTRATADA:

1.1 - responder, em relagao aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execugao
dos servicos, tals como:
a) salarios;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuicoes;
d) indenizacées;
e) vales-refeicao;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - manter os seus técnicos sujeltos as normas dlsciplinares do CONTRATANTE quando em
trabalho no orgao, porém sem qualquer vinculo empregaticio com o orgao;
1.3 - manter os seus técnicos identlflcados por cracha, quando em trabalho no orgao, devendo
substltuir lmedlatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
dlsciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos moveis, e outros bens de
_ zopriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a
prestacao dos servicos alvo deste contrato;
125 - arcar com despesa decorrente de qualquer infracao, seja qual for, desde que praticada por
seus técnicos no reclnto do CONTRATANTE;
1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substltuir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados referentes ao objeto em que se veriflcarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucao ou dos materials usados;
1.7 providenciar, sem quaisquer anus adlcionais para CONTRATANTE, o transporte do
mobiliario a ser recuperado, tanto na saida quanto no retorno ao seu local de origem, seguindo, para tal,
as normas de controle de movlmentacao patrimonial do CONTRATANTE;
1.8 - devolver os moveis retlrados para manutencao e reforma Iimpos, sem anus adicional para o
CONTRATANTE;
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1.9 r efazer os servicos que forem rejeitados no prazo de 05 (clnco) dias uteis, contados do
recebimento da com unicacao',
1.10 reparar o u indenizar qualquer d e scaracterizac ao de mobiliario decorrente de servico
executado pela CONTRATADA sem a utorizacao prévia da Secretaria de Servigos Gerais do
CONTRATANTE;
1.11 -

usar a melhor técnica possivel para a execucao dos servicos o b'eto
1
deste c ontrato;

1.1 2 nao remover os bens e acess orios do Ioca I onde se encontram sem o consentimento
prévio e por escrito de sen/idor do Servico
de Manutenoao
'
" e Reparos ou da Diretoria Técnica de
Patriménio do CONTRATANT E , quando for o caso;
1.13 fornecer todo o material necessario a exec ucao dos servlcos objeto deste c ontrato,
empregando sempre as mate rials de primei
' 'ra qualidade;
1.14 - submete r a fiscalizac ao do CONTRATANT E as amostras de todos os materials a serem
empregados n os servicos antes da sua e xecucao;
1.15 - comu nicar a Secretaria de Se rvicos Gerais do CONTRATANTE qua I q uer anormalldade de
carater urge nte e prestar os esclarecim
' entos julgados necessa'rios;
1.16 obter todas e quakque r lnforma<;6es iunto
a‘ Secretaria de Servlcos Gerais do
'
CONTRATANTE necessarias a boa consecucao
" dos trabalhos;
1.17 manter-se em compatiblll dade com as obrigacoes a serem as sumidas e c om todas as
condicoes
" de habilitacao e qualiflcacao exigidas
' '
neste contr ato durante toda a execucao do con trato.
CLAUS ULA NONA - DAS OBRIGACOES SO CIAIS, COM ERCIAIS E FISCAIS

. A CONTRATADA cabera,'

ainda:

1-.1 assumir a responsabilidade por todos os en cargos previ'denciarios e obrlgaoées sociais
prevlstos na Iegislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saida-o
' I s na época p ropria, vez que
os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE,
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providénclas e obrlgacées estabelecidas
na Iegislacao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados no decorrer do desempenho dos servicos ou em conexao com eles, ainda que
acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;
1.3 - assum ir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, clvel ou penal, relacionadas a
este contrato, orlginariamente ou vin
' culados por prevencao, conexao ou continéncia; e
1~.4
' assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste contrato.
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2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nao
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracao do CONTRATANTE, nem podera onerar
o objeto deste contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES GERAIS
1.

Devera a CONTRATADA observar, também, 0 seguinte:

1.1 - E expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a prestacao dos servlcos, objeto deste contrato;
1.2 é expressamente proibida, também, a veiculacao de publicldade acerca deste contrato,
salvo se houver prévia autorizacao da Administracao do CONTRATANTE;
1.3
contrato.

é vedada a subcontratacao de outra empresa para a prestacao dos servicos objeto deste

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

1.
A execucao dos servicos objeto deste contrato sera acompanhada e fiscalizada por do
CONTRATANTE, designado para esse fim.
2. O ser\/idor do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao dos sen/icos, determlnando o que for necessario a regularlzacao das faltas ou defeitos
observados.
3.
As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao ser
solicitadas a autorldade competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, em tempo habil,
para a adocao das medidas convenlentes.
4.
A CONTRATADA devera manter preposto para representa-Ia durante a execucao deste contrato,
desde que aceito pela Adminlstracao do CONTRATANTE.
I

r

~

CLAUSIILA DECIMA SEGUNDA - DA ATESTACAO

1.
A atestacao da execucao dos servicos cabera a ser\/idor do CONTRATANTE designado para flm
representando 0 CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DESPESA
1. A despesa com a execucao dos servicos de que trata o objeto deste Pregao, esta a cargo da dotacao
orcamentaria .
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1.
Executados e aceitos os servicos, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal/Fatura no Setor
Financelro da (0) PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, situado na RUA SETE DE SETEMBRO, 34,
para fins de Iiquidacao e pagamento, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque
nominal ao fornecedor, até o 30° (trlgésimo) dia util contado da entrega dos documentos.
2. O CONTRATANTE reserva-se o dlreito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os servlcos
executados nao estiverem de acordo com a especificacao apresentada e aceita.
3.
O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
lndenizacoes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
4.
Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de Iiquidacao qualquer
obrigacao financeira e prevldenciaria, sem que isso gere dlreito a alteracao de precos, compensacao
financeira ou aplicacao de penalidade ao CONTRATANTE.
5. O prazo de pagamento da ekecugao dos servicos sera contado a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela.
5.1 Nos casos de eventuals atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida
pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, sera calculada mediante a apllcacao da seguinte formula:
EM = I x N XVP

onde:
Z

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = I Valor da parcela pertinente a ser paga;
I
= Indice de compensacao financeira, assim apurado:
I = TX ==>
365

I = (6/100)
365

==>

I = 0,00016438

TX - Percentual da taxa anual = 6%
5.2 - A compensacao financelra prevista nesta condicao sera incluida na fatura do més seguinte
ao da ocorréncia.
5.3 - O pagamento mensal dos servicos somente podera ser efetuado apos a apresentaoao da
nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme dlsposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93, e
verificacao da regularidade da Iicitante vencedora junto a Seguridade Social - CND e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servlco - CRF.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERACAO Do CONTRATO
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1. O presente contrato podera ser alterado, nos casos prevlstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde
que haja interesse da Administracao do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO

1.
No interesse da Administracao do CONTRATANTE, 0 valor inicial atualizado deste contrato podera
ser aumentado ou suprimido ato 0 Iimite de 25% (vlnte e cinco por cento), conforme dlsposto no artigo 65,
paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.
1.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceltar, nas mesmas condlcées contratadas, os
acréscimos ou supressaes que se fizerem necessarlos; e
I
1.2 nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o Iimite estabelecldo nesta clausula,
exceto as supressaes resultantes de acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES
1. O atraso injustificado na execucao dos servioos ou o descumprlmento das obrigacées estabelecidas
no contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,5% (zero vlrgula cinco por cento) por dia e por
ooorréncia, ate o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo
maximo de 15 (qulnze) dias corridos, uma vez comunicada oflclalmente.
2.
Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao do CONTRATANTE
podera, garantlda a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as segulntes sancées:
2.1 -

adverténcia;

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (qulnze) dias corridos, contado da comunicacao oficial;
2.3 suspensao temporaria de particlpar em Iicitacao e impedimento de contratar com a
Administracao do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
proprla autorldade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Adminlstracao do CONTRATANTE pelos prejulzos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no subitem anterior.
3.
Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos itens 1 e 2 desta clausulaz
3.1 -

pelo atraso na execucao dos servicos, em relacao ao prazo proposto e aceito;

3.2 pela recusa em substltuir qualquer material defeituoso empregado na execucao dos
servicos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicao nao ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias
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uteis, contado da data da rejeicao; e
3.3 - por recusar refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado caracterizada s e a medida nao
se efetivar no prazo de 5 (clnco) dias utels, contados da data de rejeioao.
4.
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscricao no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demals penalidades
referidas no Capltulo IV da Lei n.° 8.666/93.
5.
Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devldamente justificado e aceito pela
Administracao do CONTRATANTE, em relacao a um dos eventos arrolados no Item 3 desta clausula, a
CONTRATADA flcara isenta das penalidades mencionadas.
6.
As sancées de adverténcla, suspensao temporaria de particlpar em Iicitacao e impedimento de
I *ontratar com a Administraoao do CONTRATANTE, e declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar
com a Administracao Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA REscIsAo
1. A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, conforme dlsposto 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, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
2.

A rescisao deste contrato podera ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administracao do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos inclsos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedéncla mlnima de 30 (trinta) dias corridos;
2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Admlnistracao do
CONTRATANTE; ou
2.3 -

judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.

3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada
da autorldade competente.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
/
, e aos termos das propostas da
Este contrato fica vlnculado aos termos do Pregao n. ° _____
1.
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
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As questaes decorrentes da execucao deste lnstrumento, que nao possam ser dirimidas

admlnistratlvamente, serao processadas e julgadas no Foro da cidade de BELA CRUZ, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2.
E, para firmeza e validade do que fol pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de Iidas, sao assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abalxo.
BELA CRUZ - CE, em

CONTR ATANTE

de

de 2022

CONTRATADA)

TESTEMUNHAS:

1.

2.

/
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