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PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

Tornamos público a quem interessar possa que por
determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Descalvado,
Estado de São Paulo, encontra-se aberta nesta Câmara a presente TOMADA DE PREÇOS, a
qual será processada sob a forma de execução indireta pelo regime de empreitada, sendo o tipo
de licitação o de MENOR PREÇO GLOBAL, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE
ME (microempresa), EPP (empresa de pequeno porte), e/ou COOP (Cooperativa),
consoante determinação do inciso I, do artigo 48, da Lei Complementar n° 147/2014,
subordinando-se, esta, às disposições da Lei Federal n." 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as
alterações impostas pela Lei n." 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Federal n" 9.648, de 27 de
maio de 1.998; Lei Complementar n.? 123, de 14 de dezembro de 2.006; Lei Orgânica do
Município e às normas estabelecidas neste Instrumento Convocatório, assim como às demais
especificações anexas, devendo os Envelopes de documentos e propostas serem entregues na
Sede da Câmara Municipal de Descalvado, junto à Comissão de Licitações, na Rua Presidente
Kennedy, 675, Bairro Novo Jardim Belém, nesta cidade, impreterivelmente até às 13:30 horas
do dia 05 de setembro de 2.019 (quinta-feira), oportunidade em que se dará o encerramento
para que se receba os Envelopes, iniciando-se a abertura destes, pelos Envelopes contendo a
DOCUMENTAÇÃO, às 14:00 horas do mesmo dia.

A visita técnica é obrigatória para que a licitante conheça as condições
locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação, e deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou credenciado no período compreendido de 29 de julho de 2019
até 04 de setembro de 2.019, em dias úteis, no horário das 09:00 às 11:00 horas e das 12:00 às
18:00 horas, devendo os interessados comparecer na Câmara Municipal de Descalvado, na Rua
Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém, nesta cidade de Descalvado, Estado de
São Paulo, junto à Comissão de Licitações, ou na impossibilidade em data e horário
previamente agendados, junto à mencionada Comissão.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente Licitação é a contratação de empresa
especializada para a execução dos serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais
de primeira linha, para as Obras de Instalação de Sistema de Proteção e combate a
Incêndio e Iluminação de Emergência, nas dependências da Câmara Municipal de
Descalvado, localizada na Rua Presidente Kennedy, n° 675, Bairro Novo Jardim Belêm,
neste Município de Descalvado, São Paulo, tudo em conformidade com este Instrumento
Convocatório e seus anexos, que fazem parte integrante deste, independentemente de
transcrições.
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1.2. A participação neste certame licitatório é exclusiva a microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação.

2. DO VALOR ESTIMADO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1. O valor estimado da contratação resultante da presente Licitação é de
R$ 27.522,65 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

2.2. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Licitação onerarão
recursos orçamentários próprios, constantes do orçamento do Poder Legislativo do ano de 2.019
e devidamente compromissados na dotação orçamentária n." O l.03l.0 1O l.150 l.0000
Equipamentos e Materiais Permanentes/Obras/Imóvel- Legislativo, n? 4.4.90.51.00 - Obras e
Instalações.

3. PRAZO

3.1. O prazo para a execução dos serviços, objeto do presente Edital, será
de 120 (cento e vinte) dias, contados após o recebimento da ORDEM DE SERVIÇO expedida
pela Contratante, após a assinatura do Contrato dentro do prazo e condições estabelecidos.

3.2. Após o recebimento da Ordem de Serviço, a Contratada deverá
iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

3.3. O prazo para a execução dos serviços poderá ser prorrogado, a
critério da Câmara Municipal de Descalvado, São Paulo, mantidos os direitos, obrigações e
responsabilidades, sendo instrumentalizado por Termo Aditivo.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão apresentar-se à licitação microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas interessadas, regularmente estabelecidas no País,
pertinentes ao objeto desta, devidamente cadastradas na Seção de Cadastro de Fornecedores da
Câmara Municipal de Descalvado ou em outro órgão da Administração Pública Direta ou
Indireta, bem como aqueles que manifestarem interesse em participar do certame e que
requeiram a sua inscrição até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação, e, ainda, que:

4.1.1. Preencherem todos os requisitos exigidos neste Edital e seus
Anexos, através da apresentação da documentação prevista nos itens 4.9 e 4.10., ENVELOPE
A - DOCUMENTAÇÃO;

4.1.2. Não estejam em processo ou regime de liquidação/dissolução,
falência ou recuperação judicial, salvo, neste último, se apresentado o Plano de Recuperação
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor;
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4.1.3. Não estejam impedidas de contratar com a Administração
Pública ou qualquer dos seus órgãos descentralizados;

4.1.4. Não tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

4.2. Não será admitida a participação de empresas em forma de
consórcios;

4.3. As participantes podem ser representadas, no procedimento licitatório,
por procurador legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, até o
início da abertura dos Envelopes, com poderes específicos para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, podendo, assim, intervir nos trabalhos da Comissão.

4.3.1. É vedada a representação, na presente licitação, de mais de uma
empresa.

4.4 Todas as empresas participantes deverão apresentar os documentos
exigidos na fase de HABILITAÇÃO, mesmo que estes apresentem alguma restrição (Lei
Complementar n." 123/06, artigo 43).

4.5. A licitante ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte)
deverá declarar sua condição de enquadramento, como impõe o subitem "4.10.1 ", deste
Instrumento Convocatório.

4.6. As Licitantes deverão proceder, antes da elaboração das Propostas,
verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos.

4.7. As empresas interessadas deverão apresentar 02(dois) ENVELOPES
fechados e indevassáveis, um referente à DOCUMENTAÇÃO e outro, com a PROPOSTA,
propriamente dita, endereçados da seguinte forma:

- NOME DO PARTICIPANTE.
- À CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP.
- TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

4.8. Na parte externa de cada Envelope, deverá constar, também, a
indicação correspondente ao seu conteúdo, a saber:

-ENVELOPE"A"-DOCUMENTAÇÃO
-ENVELOPE "B"-PROPOSTA

4.9. O ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO deverá conter,
obrigatoriamente, sob pena de INABILITAÇÃO AUTOMÁTICA da participante, 01(uma) via
dos documentos (item 4.10), que poderão ser apresentados no original, ou por qualquer processo
de cópia. Em face à vigência do novo Código Civil Brasileiro (art. 225), os documentos
apresentados em reproduções mecânicas ou eletrônicas não precisarão ser autenticados, mas,
para se evitar suspensões das sessões do procedimento licitatório, provocadas por contestação
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de autenticidade por uma das partes, seria de boa iniciativa que os representantes portassem
consigo os originais dos documentos apresentados em reprodução, para a confirmação da
exatidão dos mesmos.

4.10. - O Envelope "Documentação" deverá conter os documentos que
seguem:

4.10.1. habilitação jurídica:

a) declaração, sob as penas da Lei, que se enquadra
no regime de tributação de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) ou
Sociedade Cooperativa para efeito de participação em processos licitatórios, conforme disposto
na Lei Complementar n." 123, de 14 de dezembro de 2.006, e que não se enquadra nos
impedimentos do § 4.° do artigo 3.° da mesma Lei Complementar, se for o caso;

b) prova de inscrição, em vigor, no Cadastro de
Fornecedores da Câmara Municipal de Descalvado, São Paulo, ou em outro Órgão da
Administração Pública direta e indireta, que deverá demonstrar, de forma clara e explícita, que
o licitante está inscrito em categoria compatível com o objeto desta Tomada de Preços;

c) registro comercial no caso de empresa individual;

d) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

e) documentos de eleição dos atuais administradores,
tratando-se de sociedade por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea
"b", deste subitem;

f) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

g) decreto de autorização e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

4.10.2. regularidade fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ);

~.
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b) prova de inscnçoes nos Cadastros de
Contribuintes Estadual ou Municipal da sede da Participante, pertinente e compatível com o
objeto da Licitação;

c) apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

d) apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;

e) apresentação da Certidão Negativa de Débitos
junto à Fazenda Estadual;

f) apresentação do Certificado de Regularidade de
Situação (C.R.F.) com o F.G.T.S. (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço);

g) Apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n? 5.452, de 1° de maio de 1943.

h) apresentação da Certidão Negativa de Débitos da
Fazenda Municipal, referente a Tributos Mobiliários.

4.10.2.1. Serão consideradas como prova de regularidade perante as
Fazendas as Certidões constando que os débitos encontram-se parcelados e com suas parcelas
quitadas nos respectivos vencimentos ou que os débitos estão ajuizados e garantidos com
penhoras de bens ou, ainda, os que estejam com suas exigibilidades suspensas.

4.10.2.2. Em face ao disposto no artigo 43 da Lei Complementar, as
ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte) participantes deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que estas
apresentem restrições.

4.1 0.2.3. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada "habilitada com restrição" no
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação da Câmara
Municipal, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

4.10.2.4. A não regularização da documentação no prazo previsto
implicará a inabilitação da ME ou EPP.

4.10.2.5. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,

6

Rua Presidente Kennedy. 675. Bairro ovo Jardim Betém - PABX: (I9) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br



Estado de São Paulo

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

4.10.2.6. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos,
que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a
documentação de ambos os estabelecimentos.

4.10.3. qualificação técnica:

a) certidão de registro de Pessoa Jurídica junto ao
"CREA" dentro do prazo de validade;

b) comprovação, através de ATESTADO DE
VISIT A, que tomou conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações,
objeto da licitação, expedida pelo órgão licitante;

c) comprovação de aptidão para o fornecimento do
objeto da presente Licitação, através de atestado, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, compatível com o objeto do presente Edital em termos de qualidade,
quantidade, prazo e demais especificações;

4.10.4. qualificação econômico-financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

b) certidão negativa de falência expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou Plano de Recuperação homologado pelo juízo
competente e em pleno vigor, no caso de a empresa estar em recuperação judicial, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Não constando da certidão seu
prazo de validade, será aceito documento emitido até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas;

c) comprovação de Capital Registrado e Integralizado ou
Patrimônio Líquido mínimo não inferior aR$ 2. 752,26 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois
reais e vinte e seis centavos), que equivale ai 0% (dez por cento) do valor estimado na presente
licitação, até a data fixada para a apresentação das propostas, mediante Certidão de Breve
Relato (Certidão Simplificada), expedi da pela Junta Comercial ou do último instrumento de
alteração contratual.

d) As empresas constituídas no exercício em curso devem
apresentar o balanço de abertura, devidamente registrado.

e) As empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) estão dispensadas
do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis apenas para fins fiscais, mas, para a 11_
presente licitação, é obrigatória a apresentação destes documentos. ~_.
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f) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
apresentados deverão estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles
constando a indicação do número de registro destes junto ao Conselho Regional de
Contabilidade.

4.10.5. documentação complementar:

a) declaração de inexistência de fato impeditivo à
participação neste certame licitatório (Tomada de Preços), preenchida em papel timbrado da
empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is);

d) declaração, firmada pelo representante legal ou
procurador da Licitante que, sob as penas da Lei, atende às exigências do inciso XXXIII, do
artigo 7°, da Constituição da República Federativa do Brasil, como impõe artigo 27, inciso V,
da Lei n." 8.666, de 21 de junho de 1.993;

4.10.5.1. Faculta-se a adoção dos modelos de declarações
fornecidos com este edital através dos Anexos: VI, VII, VIII, IX e X.

4.10.6. As certidões que não apresentarem prazo de validade serão aceitas
com no máximo 90 (noventa) dias, contados a partir de suas emissões.

4.11. O ENVELOPE "B" - PROPOSTA deverá conter, em 01(uma) via,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, assinada pelo representante legal da participante, com a indicação do
cargo ocupado por este (carimbo ou datilografia), o seguinte:

4.11.1. Carta Proposta datilografada ou digitada, expressando o
número da licitação e o objeto da mesma, apresentando:

a) preço global do objeto da presente licitação, em
algarismo e por extenso, com o BDI (Bônus de Despesas Indiretas), incluso;

b) prazo de validade da proposta, não inferior a 60
(sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação, sendo que na contagem do prazo
excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do vencimento;

c) as propostas de preços deverão ser apresentadas,
numericamente, em Real, da forma como prevê a Lei Federal n.? 9.069/95, constando, tão
somente os valores dos centavos na forma decimal, ou seja, as duas primeiras casas após a
vírgula, sendo desconsideradas as demais casas, não se admitindo cotação em moeda
estrangeira, nem a inclusão de qualquer encargo financeiro e, tampouco, previsão inflacionaria;

d) Planilhas de Custos e Cronogramas Físico-Financeiros
com o respectivo prazo de execução não superior a 120 (cento e vinte) dias, assim como, as
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etapas dos serviços a serem executados, contendo o preço unitário e total por item, em moeda
corrente nacional, inclusos os valores dos encargos, a saber:

I - manutenção do canteiro de obras se for o caso,
materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, cargas, seguros sociais e trabalhistas;

II - limpeza durante a execução das obras, custos
e benefícios, taxas e impostos, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e
feriados e;

Ill - quaisquer outras que decorram direta ou
indiretamente, relacionadas com a execução do objeto desta Licitação, inclusive as decorrentes
de confecção de placas alusivas às obras, além daquelas exigidas pelo CREA.

4.11.2. Não serão aceitas propostas que apresentem preço
unitário ou total simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

4.11.3. Serão desclassificadas as propostas que excederem o valor
global de R$ 27.522,65 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco
centavos).

5. DO JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES.

5.1. No horário, dia e local estabelecidos no preâmbulo do Instrumento
Convocatório os Licitantes ou seus representantes legais, que se fizerem presentes,
apresentarão, inicialmente, em separado dos Envelopes, os credenciamentos (procurações) dos
respectivos representantes legais, juntamente com a Carteira de Identidade.

5.2. Serão inicialmente abertos os ENVELOPES "A"
DOCUMENT AÇÃO, pertinentes às habilitações, quando serão apreciados.

5.3. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento de
exigência prevista nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

5.4 Os documentos de habilitação deverão, preferencialmente, estar
organizados na ordem em que aparecem neste Edital.

5.5. Caso as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte apresentem,
na fase de habilitação, alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
Proponente (pequeno porte) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da administração, para regularização da documentação, pagamento parcelado
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa, sendo
que, em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará na
decadência do direito à contratação (Lei Complementar n." 123/06, artigo 43, § 1° e 2°).
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5.6. Julgadas as habilitações, e, havendo desistência expressa do
oferecimento de recursos relacionados com a fase de Habilitação, ou, após negado provimento
aos mesmos, se for o caso, os ENVELOPES "B" - PROPOSTA serão devolvidos fechados
às participantes inabilitadas, dando-se seguimento aos trabalhos ou designar-se-á nova data para
a continuidade do processo licitatório.

5.7. Em havendo necessidade da designação de nova data, previamente
publicada na Imprensa Oficial, para a continuidade do procedimento, devem os ENVELOPES
"B" - PROPOSTA, devidamente fechados e inviolados serem rubricados por todos os
presentes, ficando sob a guarda da Comissão de Licitações da Câmara Municipal de
Descalvado.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Serão abertos os ENVELOPES "B" - PROPOSTA, dos participantes
habilitados.

6.2. As propostas apresentadas em desconformidade com o estabelecido
no item 4.11 e respectivos subitens, serão desclassificadas.

6.3. Verificar-se-á a conformidade de cada Proposta com os requisitos do
presente Instrumento Convocatório, promovendo-se a desclassificação das Propostas
desconformes ou incompatíveis.

6.4. Serão, também, desclassificadas:

a) as Propostas com preços que excedam o valor de R$
27.522,65 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos);

b) as Propostas com preços manifestamente inexeqüíveis
(artigo 48, § 1.0da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alterações);

c) as Propostas alternativas de construção ou de materiais;

d) ofertas de vantagem não prevista neste Edital e nem
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes;

e) ofertas de prazo ou condições diferentes dos fixados
neste Edital;

6.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, proceder-se-
á consoante faculta o art. 48, § 3.°, da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alterações.

6.6. O julgamento das Propostas será efetuado pela Comissão de
Licitações da Câmara Municipal, em conformidade com o artigo 45 da Lei Federal n."
8.666/93, sendo considerada vencedora a proposta que, atendendo a todas as condições deste
Edital, ofertar o MENOR PREÇO.
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6.7. A presente licitação serájulgada pelo critério de MENOR PREÇO
GLOBAL, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME (microempresa), EPP
(empresa de pequeno porte), e/ou COOP (Cooperativa).

6.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido
o disposto no parágrafo segundo do artigo terceiro, da Lei Federal n." 8.666/93, a classificação
se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os Licitantes serão convocados.

7. DA ADJUDICAÇÃO

7.1. O objeto da presente Licitação será adjudicado à Proponente que,
atendendo a todas as condições expressas neste Instrumento e seus anexos, for classificada em
primeiro lugar de acordo com o critério de julgamento estabelecido no item "6".

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

8.1. Às Proponentes é assegurado o direito de petição, nos termos do artigo
109 da Lei Federal n." 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações, que se processarão
de acordo com as normas estabelecidas no mesmo dispositivo legal.

8.2. Interposto o Recurso, será comunicado aos demais Licitantes que
poderão impugná-lo no prazo e nos termos da Lei.

8.3. O Recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05( cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-Io subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do
Recurso.

9. CONDIÇÕES E ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS

9.1. Os pagamentos ocorrerão em conformidade com as medições
aprovadas pela Comissão de Fiscalização, sendo que os serviços efetivamente executados serão
medidos no período de 1° ao 30° dia do mês de sua realização, e, urna vez apresentada a Nota
Fiscal, acompanhada da respectiva Fatura, após a comprovação, pela Licitante vencedora, da
regularidade dos pagamentos de seus empregados, se for o caso, e dos recolhimentos das
contribuições ao I.N.S.S., e ao F.G.T.S. Para liberação das medições dos trabalhos executados
é indispensável a apresentação de requerimento endereçado ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Descalvado, devidamente protocolado.

9.2. Os pagamentos com base nos serviços efetivamente executados e
medidos, no período descrito no item 9.1., serão efetuados em até 05 (cinco) dias, após a
aprovação da Comissão de Fiscalização.
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9.3. O pagamento correspondente à primeira Medição está condicionado à
comprovação, por parte da Proponente, da matrícula correspondente junto ao INSS, para fins
de averbação de obra.

9.4. A Câmara do Município de Descalvado, São Paulo, reterá o
equivalente a 5% (cinco por cento), do valor total do Contrato, que só serão liberados, quando
da apresentação da C.N.D., relativa às obras, objeto deste Instrumento, expedida, também, pelo
I.N.S.S., independente do cronograma físico-financeiro e de suas medições.

9.5. Os pagamentos estão condicionados, ao cumprimento da
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N. o 971 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, se aplicada à
presente, obrigando, dessa forma, ota) Licitante vencedora e Contratada a consignar na Nota
Fiscal, Fatura ou Recibo, de forma discriminada a "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL", de 11% (onze por cento) do valor dos Serviços, com as Deduções (valores retidos
e recolhidos, relativos aos serviços subcontratados), se houverem, indicando, assim, o valor a
ser efetivamente retido pela Contratante.

10. DA CONTRA TAÇÃO

10.1. As obrigações decorrentes desta Licitação a serem firmadas entre a
Câmara Municipal de Descalvado, São Paulo, e a Proponente vencedora da Licitação, serão
formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento
Convocatório, seus anexos, e na Legislação vigente, bem como na proposta vencedora.

10.2. A Licitante vencedora será convocada formalmente pela Câmara
Municipal de Descalvado, São Paulo, para assinar o Contrato, dentro do prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da adjudicação/homologação, sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei n.o 8.666, de 21 de junho
de 1.993.

10.3. O prazo estipulado no item anterior (10.2.) poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pela Licitante vencedora, durante o seu transcurso
e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

10.4. Não havendo a prorrogação que trata o item 10.3., poderá a Câmara
Municipal de Descalvado, São Paulo, convocar os Licitantes remanescentes na ordem de
classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas condições do primeiro classificado ou
revogar a licitação.

lO.5. Para instruir a formalização da contratação, a adjudicatária deverá
providenciar e encaminhar ao endereço mencionado no Preâmbulo deste Edital, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação da adjudicação na Imprensa Oficial, os documentos
a seguir relacionados:

a) procuração pública ou por instrumento particular, com
firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de
sócio ou diretor autorizado através do contrato social; e
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b) correspondência, com indicação da conta corrente da
empresa para depósito bancário;

c) correspondência indicando e credenciando o
representante legal devidamente habilitado para representá-Ia durante a gestão contratual e;

d) para a licitante vencedora da Licitação, cuja inscrição
no CREA é de outra região, deverá apresentar o seu registro vistado no CREA da região do
Estado de São Paulo, onde exercerá sua atividade técnica.

10.6. A Câmara Municipal de Descalvado, São Paulo, fornecerá todas as
copias dos seguintes documentos: Projeto Completo, Memorial Descritivo e Planilha
Orçamentária.

10.7. Os serviços deverão ser iniciados pela Licitante vencedora, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da competente
ORDEM DE SERVIÇO.

10.8. A Proponente vencedora deverá apresentar os Projetos constantes
nos Memoriais Descritivos, juntamente com as ART's (Anotações de Responsabilidade
Técnica) dos profissionais responsáveis pelos Projetos e pela execução da obra, devidamente
recolhidas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do Contrato.

10.9. A Proponente vencedora deverá executar todas as obras, serviços e
instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que integram este
Instrumento Convocatório, obedecendo rigorosamente as normas técnicas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), assim como as determinações da Câmara
Municipal de Descalvado, São Paulo, e a Legislação pertinente.

10.10. Executado o objeto contratual, pela Proponente vencedora, esta
responderá pela solidez e segurança da obra, durante o prazo de 05 (cinco) anos, em
conformidade com o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

10.11. A contratação decorrente desta Tomada de Preços estará sujeita a
alterações, nas hipóteses previstas nos artigos 58 e 65 da Lei n. 8.666/93;

10.12. As condições elencadas neste Edital e nas propostas vencedoras
farão parte integrante da contratação, independentemente de transcrições.

10.l3. Eventuais serviços extra-contratuais, respeitados os limites
dispostos no § 1°, do art. 65 da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alterações, só poderão ser
executados mediante prévia aprovação da Câmara Municipal e lavratura do respectivo Termo
de Aditamento.
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11. DAS PENALIDADES.

11.1. A Licitante vencedora ficará sujeita à multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do Contrato em caso de recusa injusta do Adjudicatário em assinar o
Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação formal, ou sobre o
valor não executado, quando a Contratada, com justificativa, suspender a execução do Contrato.

11.2. A proponente vencedora, ou na ordem que lhe suceder, estará sujeita
à multa de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte dos serviços não realizados, até o limite de 10% (dez por cento).

11.3. A Licitante vencedora e contratada estará sujeita às penalidades
previstas nos artigos 86; 87 e 88 da Lei Federal n.? 8.666, de 21 de junho de 1.993, sem prejuízo
das outras sanções pertinentes.

11.4. A Câmara do Município de Descalvado, São Paulo, para garantir o
fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado
pela Contratada, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

11.5. Constituem-se motivos para rescisão contratual por parte da Câmara
Municipal de Descalvado, aqueles elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal n." 8.666, de
21 de junho de 2.003 com suas alterações;

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO das obras e serviços, objeto
deste Instrumento, será feito pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Licitante vencedora (art. 73,
inciso I, letra "a", da Lei 8.666/93).

12.2. As obras e serviços, objeto do presente Ato Convocatório,
considerar-se-ão concluídos para fins deste Contrato, quando terminados os trabalhos e
aprovados os serviços pela Comissão de Fiscalização, sendo certo que a entrega e subsequente
recebimento das obras e serviços serão feitos mediante a assinatura do TERMO
CIRCUNSTANCIADO.

12.3. A Licitante vencedora e contratada deverá entregar as obras inteira
e absolutamente concluídas, limpas e acabadas, sendo nessa ocasião procedida a competente
vistoria geral por parte dos técnicos da Licitante e da Câmara Municipal de Descalvado, S.
Paulo. Nessa oportunidade anotar-se-ão todos os defeitos e falhas encontradas, se existentes,
para que de imediato sejam reparados pela Licitante vencedora e contratado(a), devendo, ainda,
nesta vistoria, ser verificado o atendimento dos projetos, plantas, especificações e demais
elementos que nortearam as obras e serviços durante a execução.
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12.4. O RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra e serviços será
efetuado de acordo com o estabelecido na Lei Federal n." 8.666, de 21 de junho de 1.993, após
30 (trinta) dias do término dos trabalhos, quando a Licitante vencedora, considerando
concluídos os serviços, comunicará o fato à Câmara Municipal de Descalvado, para que a
Comissão de Fiscalização lavre o competente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
caso os serviços não tenham apresentado qualquer deficiência e estejam em condições de serem
recebidos definitivamente.

12.5. O recebimento definitivo não isentará a Licitante vencedora e
contratada das responsabilidades previstas no Código Civil Brasileiro (artigo 618).

13. INFORMAÇÕES.

13.1. Quaisquer informações, relacionados a esta licitação, serão
prestadas pela Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Descalvado, à Rua Presidente
Kennedy, n° 675 - Bairro Novo Jardim Belém, nesta cidade, também pelo telefone n": (Oxx19)
3583-9299, no horário compreendido das 09:00 às 11:00 horas e das 12:00 horas e 18:00 horas,
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, já os pedidos de esclarecimentos e impugnação ao
Edital deverão ser protocolados, tempestivamente, no endereço, dias e horário acima citados.

14. DOS ANEXOS.

14.1. Encontram-se anexos ao presente Instrumento Convocatório,
fazendo parte deste independentemente de transcrições, o que segue:

ANEXO I - Memorial Descritivo;
ANEXO 11- Memorial de Execução;
ANEXO 111- Projeto Completo;
ANEXO IV - Planilha Orçamentária;
ANEXO V - Minuta do Contrato;
ANEXO VI - Instrumento de Credenciamento/Procuração;
ANEXO VII - Declaração (Concordância com o Edital);
ANEXO VIII - Declaração (Regularidade com o Ministério do

Trabalho);
ANEXO IX - Declaração (Inexistência de Fato Impeditivo);e
ANEXO X - Declaração (Microempresa e Empresa de Pequeno

Porte);

15. RETIRADA DO EDIT AL

15.1. O Edital completo poderá ser retirado junto à Comissão de
Licitações da Câmara Municipal de Descalvado, São Paulo, à Rua Presidente Kennedy, 675 -
Bairro Novo Jardim Belém, nesta cidade, no horário compreendido das 09:00 às 11:00 horas e
das 12:00 horas e 18:00 horas, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, ou pelo sítio eletrônico
www.camaradescalvado.sp.gov.br.nolink "Licitações" e também na home page.
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS.

16.1. A simples entrega dos envelopes "Documentação" e "Proposta"
configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas nesta TOMADA DE
PREÇOS. Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de erro na cotação dos
preços ou nas demais condições ofertadas, bem como na documentação apresentada;

16.2. Não serão aceitos protocolos de espécie alguma e não serão
atendidos pedidos de juntada posterior de quaisquer documentos não colocados dentro dos
respectivos envelopes, salvo a credencial que será juntada ao processo.

16.3. As dúvidas que eventualmente surgirem durante o Ato Público
serão, a juízo da Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Descalvado, resolvidas na
presença das Licitantes, quando assim o entender, ou serão dadas a conhecer pela mesma forma
que se deu o Edital.

16.4. A qualquer tempo, antes da contratação, a Câmara Municipal de
Descalvado poderá inabilitar a Licitante ou desclassificar sua proposta, sem que caiba direito
de indenização ou reembolso, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância
que desabone sua idoneidade financeira ou que reduza a sua capacidade operativa ou absorção
de disponibilidade financeira, sendo que o montante dos compromissos assumidos pelo
Licitante junto à Câmara Municipal de Descalvado não exceda a 1O (dez) vezes o Capital ou o
Patrimônio Líquido, nos termos dos parágrafos 3° e 4° do artigo 31 da Lei Federal n." 8.666/93
e suas alterações;

16.5. Os esclarecimentos visando a impugnação deste Edital deverão ser
protocolados nos dias e horários de expediente, na Câmara Municipal de Descalvado,
mencionando sempre o número desta TOMADA DE PREÇOS. Não serão aceitos
questionamentos por telefone ou e-mail para fins de apresentar impugnação ao Edital.

16.6. Não havendo expediente nesta Câmara Municipal no dia
determinado para a realização desta Licitação, a mesma ficará automaticamente transferida para
o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário.

16.7. Nenhuma indenização será devida à Licitante pela organização da
proposta.

16.8. A Câmara Municipal de Descalvado, São Paulo, poderá solicitar, a
seu critério, esclarecimentos e informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue
necessário, sendo vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar
originariamente das propostas.

16.9. A Câmara do Município de Descalvado, São Paulo, se reserva o
direito de ANULAR ou REVOGAR, a presente licitação, de acordo com o estatuído no artigo
49, da Lei n." 8.666, de 21 de junho de 1.993.
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16.10. Não serão aceitos documentos ou propostas por telex e/ou fac-
sími1e.

16.11. Das sessões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas
pelos Proponentes, e, ainda, pelos membros encarregados da realização da licitação, e deverá
conter detalhes de todas as ocorrências.

16.12. Ao final de cada reunião, os membros da Comissão, assim como
os Licitantes, rubricarão os Envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da Comissão. Ao inicio
das demais sessões, se houverem, será verificada a inviolabilidade dos referidos Envelopes.

16.13. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Licitações
da Câmara Municipal de Descalvado.

17. DO FORO.

17.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o
Foro da Comarca de Descalvado, São Paulo, excluído qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de costume, tudo em conformidade
com a Lei Federal n.? 8.666, de 21 de junho de l.993.

Descalvado, 22 de julho de 2.019

SEBASTIÃO J~~CCI
Presidente da Câmara
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ANEXOI

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

- MEMORIAL DESCRITIVO

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃO JOS~~CCI

PRESIDENTE DA CÂMARA
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ANEXO 11

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

- MEMORIAL DE EXECUÇÃO

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃOJO~:UCCI

PRESIDENTE DA CÂMARA

19

Rua Presidente Kennedy; 675. Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br



Estado de São Paulo

ANEXO m

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

- PROJETO COMPELTO

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃOJ~RICCI
PRESIDENTE DA CÂMARA
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ANEXO IV

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

- PLANILHA ORÇAMENTARIA

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃO J~ RlCCI

PRESIDENTE DA CÂMARA
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ANEXO V

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

- MINUTA DO CONTRATO

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃOJ RICCI

PRESIDENTE DA CÂMARA
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PROCESSO N° 03/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

SUMARIO

1. OBJETO DO CONTRATO

2. FORMA DE EXECUÇÃO

3. PRAZO

4. PREÇO

5. PAGAMENTO

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10. DA FISCALIZAÇÃO

11. DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

12. DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

13. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14. DA TRANSFERÊNCIA E SUB-EMPREIT ADA

15. DAS PENALIDADES

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17. DA RESCISÃO CONTRATUAL

18. DA DOCUMENTAÇÃO CONTRA TUAL

19. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21. DO FORO
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PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019
CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES: CÂMARA MUNICIPAL
DE DESCALVADO, ESTADO DE SÃO PAULO E A
EMPRESA XXXXXXXX, PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA, PARA AS OBRAS DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE
A INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NAS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
DESCALVADO

Pelo presente Contrato de Empreitada, a CÂMARA MUNICIAL DE
DESCALVADO, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 54.021.647/0001-29, aqui
representada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, SEBASTIÃO JOSÉ RICCI,
brasileiro, servidor público estadual aposentado, portador da Cédula de Identidade n?
8.812.774-6, inscrito no CPF/MF n° 549.738.728-49, residente e domiciliado nesta cidade, na
Avenida Descalvado, n° 242, Bairro Vila Brasil, CEP 13.690-000, a seguir denominada
CONTRA TANTE, e, de outro lado, doravante denominada CONTRATADA, e perante as
testemunhas ao final firmadas, pactuam o presente Contrato que se regerá atendidas as cláusulas
e condições que enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO DO CONTRATO

Parágrafo Único - O Objeto do presente é a Contratação de empresa
especializada para a execução dos serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais
de primeira linha, para as Obras de Instalação de Sistema de Proteção e combate a
Incêndio e Iluminação de Emergência, nas dependências da Câmara Municipal de
Descalvado, localizada na Rua Presidente Kennedy, n° 675, Bairro Novo Jardim Belém,
neste Município de Descalvado, São Paulo, tudo em conformidade com este Instrumento
Convocatório e seus anexos, que fazem parte integrante deste, independentemente de
transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA
FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

Parágrafo Primeiro - A forma de execução dos serviços é indireta e o regime
da execução é por empreitada com PREÇO GLOBAL, com fornecimento de mão-de-obra e
materiais, com estrita observância ao Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária.
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Parágrafo Segundo - O Contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes
signatárias, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais que regem a matéria,
respondendo, cada qual, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados
à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do
Contrato, não incluindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão
interessado.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO

Parágrafo Primeiro - O prazo para a execução dos serviços de que trata a
Cláusula Primeira do presente Contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO correspondente, e após cumpridas as formalidades
contratuais.

Parágrafo Segundo - Após o recebimento da Ordem de Serviço, a Contratada
deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - O prazo para a execução dos serviços poderá ser
prorrogado, a critério da Câmara Municipal de Descalvado, São Paulo, mantidos os direitos,
obrigações e responsabilidades, sendo instrumentalizado por Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA
PREÇO

Parágrafo Único Os preços referem-se a execução dos serviços objeto do
presente contrato de que trata a Cláusula Primeira e importam na quantia de R$ xxxxxxxxxxxx
(. ), já inclusos todos os impostos, taxas e demais
ônus que incidam ou vierem a incidir sobre qualquer dos itens componentes do objeto da
licitação.

CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos ocorrerão em conformidade com as
medições aprovadas pela Comissão de Fiscalização.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, em
até 05 (dez) dias após a aprovação, pela Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal, das
medições correspondentes e uma vez apresentada a Nota Fiscal, acompanhada da respectiva
Fatura e após a comprovação pela Licitante vencedora, da regularidade dos pagamentos de seus
empregados, se for o caso, e dos recolhimentos das contribuições ao I.N.S.S., e ao F.G.T.S.

Parágrafo Terceiro - O pagamento correspondente à primeira Medição está
~ondicionINadSoSà comfjProvdação,Pboryadrte dbaCONTRATADA, da matrícula correspondente li:.
Junto ao ,para ms e aver açao a o ra. ~-
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Parágrafo Quarto - A CONTRATANTE reterá o equivalente a 5% (cinco por
cento), do valor total do contrato, que só serão liberados quando da apresentação da C.N .D.,
relativa às obras, objeto deste Instrumento, expedida, também, pelo INSS, independente do
cronograma físico-financeiro e de suas medições.

Parágrafo Quinto - Os pagamentos estão condicionados ao cumprimento da
Instrução Normativa da RFB n° 971 de 13 de novembro de 2.009, ou outra que vier substituí-Ia
e se for aplicada à contratação, obrigando a CONTRATADA a consignar na Nota Fiscal, Fatura
ou Recibo, de forma discriminada a "Retenção para a Seguridade Social", de 11 % (onze por
cento) do valor dos Serviços, com as Deduções (valores retidos e recolhidos, relativos aos
serviços sub-contratados) , se houverem, indicando, assim, o valor a ser efetivamente retido
pela CONTRATANTE e, ainda, com a devida aprovação da Seção de Contabilidade e
Tesouraria da Câmara Municipal de Descalvado.

Parágrafo Sexto - Os pagamentos estão condicionados, também, ao
cumprimento do estabelecido na Proposta apresentada, assim como com o disposto neste
Contrato.

Parágrafo Sétimo - Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos
créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais e legais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços
executados, total ou parcialmente.

CLÁUSULA SEXTA
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Parágrafo Único - As despesas decorrentes do cumprimento do Contrato
celebrado serão empenhadas no exercício de 2.019, e pagas de conformidade com as medições,
consoante estabelecido na cláusula quinta, da Câmara Municipal, através da dotação
orçamentária n." 01.031.0101.1501.0000 Equipamentos e Materiais Permanentes/Obras/Imóvel
- Legislativo, n? 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a aceitar e satisfazer, nas
mesmas condições estabelecidas neste Contrato, os acréscimos e as supressões que se fizerem
necessárias na obra e/ou serviços, até o limite determinado em Lei (artigo 65, parágrafo
primeiro, da Lei n." 8.666/93).

Parágrafo Segundo - Os acréscimos e supressões referidos no parágrafo
anterior deverão ser objeto de TERMO ADITIVO de serviço, preço e, eventualmente, de prazo,
conforme disposições legais e acordo entre as partes.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos de equipamentos, obras e/ou serviços
extraordinários (acréscimos) resultantes de modificações previamente autorizadas pela
CONTRATANTE, serão processados mediante faturamentos distintos e específicos, de acordo
com os laudos da FISCALIZAÇÃO competente.
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CLÁUSULA OITAVA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE deverá prestar esclarecimentos, por
escrito, à CONTRATADA, referentes às obras, materiais e serviços adjudicados por este
Contrato, desde que solicitados, também por escrito, no prazo máximo de 05( cinco) dias,
contados a partir da data que a solicitação lhe for entregue no Protocolo Geral da
CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE manterá pessoal para o mais amplo
acompanhamento e exame, nominado Comissão de Fiscalização, composta de pessoas aptas
ao exercício do encargo.

Parágrafo Terceiro A CONTRATANTE deverá, através da
FISCALIZAÇÃO, proceder à avaliação e medição dos serviços executados, emitindo parecer,
para efeito de pagamentos parciais à CONTRATADA, bem como a edição final de obras e/ou
serviços efetuados, quando da conclusão dos mesmos, emitindo Parecer.

Parágrafo Quarto - A CONTRATANTE reterá o equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor total do Contrato, que só serão liberados quando da apresentação da C.N.D.,
relativa às obras, objeto deste Instrumento, expedida pelo INSS, independe do cronograma
físico- financeiro e de suas medições.

Parágrafo Quinto - A CONTRATANTE deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da Nota Fiscal, fatura ou Recibo correspondente à Prestação dos Serviços
realizados, a título de "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL", em cumprimento a
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB n° 971 de 13 de novembro de 2.009, ou outra que vier
substituí-Ia e se for aplicada à Contratação.

Parágrafo Sexto - Deverá a CONTRATANTE revisar o cronograma para
execução das obras, em razão de alterações, modificações e acréscimos necessários, de comum
acordo com a CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATANTE, por intermédio de sua Comissão de
Fiscalização, exercerá a fiscalização dos pagamentos dos salários e contribuições dos
empregados da CONTRATADA, incluídas as relativas aos recolhimentos de INSS e FGTS,
se aplicada à presente contratação.

CLÁUSULA NONA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados pela CONTRATADA
no máximo em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da competente Ordem
de Serviço.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá apresentar o projeto, com as
respectivas ART's (Anotações de Responsabilidade Técnica), devidamente recolhidas, do autor
do projeto e de execução da obra, no prazo máximo de 15 (cinco) dias úteis, contatos da
assinatura do presente instrumento.

Parágrafo Terceiro - A CONTRA TADA deverá fornecer todos os
equipamentos, veículos, máquinas e ferramentas, para a realização das obras e/ou serviços,
caçambas para recolhimento de entulhos, e tudo mais que torne necessário, por mais especial
que seja, obrigando-se, ainda, a pagar fretes, seguros, tributos e quaisquer outras despesas
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vinculadas, direta ou indiretamente, com a prestação dos serviços, bem como Equipamentos de
Segurança, Andaimes e Formas.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá recrutar e manter o pessoal
técnico que se tome necessário e que venha a ser utilizado na obra e/ou serviços, correndo por
sua conta todos os ônus, encargos, obrigações e responsabilidades, tanto ordem Trabalhista,
Previdenciária, Civil e Penal, sendo certo que esse pessoal deverá estar e permanecer, durante
o tempo em que trabalhar nas obras e/ou serviços ora contratados, com a sua situação
devidamente regularizada junto aos órgãos específicos e perante a própria CONTRATADA.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deverá cumprir com todas as
obrigações Sociais e Trabalhistas vigentes, com pessoal vinculado, direta ou indiretamente, aos
serviços e obras contratadas, cabendo-lhe, outrossim, o ônus com exclusividade e em última
instância com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais obrigações.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA deverá cumprir com os pagamentos dos
salários dos empregados envolvidos nos trabalhos ora contratados, no dia imposto pela Lei,
assim como efetuar os recolhimentos das Contribuições do I.N.S.S. e do F.G.T.S.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá cumprir com as disposições
enunciadas na INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB n° 971 de 13 de novembro de 2.009, ou outra
quer vier substituí-Ia e se for aplicada à Contratação.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA deverá manter no local o registro dos
empregados que exerçam suas funções nas obras e serviços contratados, bem como equipe
técnica, com a capacidade comprovada e que possa, a qualquer tempo, prestar todas as
informações e esclarecimentos solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

Parágrafo Nono - A CONTRATADA deverá manter no local da obra e/ou
serviços, instalações compatíveis, para uso de seus representantes assim como para
FISCALIZAÇÃO.

Parágrafo Décimo - A CONTRATADA deverá abrir um Diário de Obra
devidamente registrado na empresa e manter no local o Registro dos Empregados que exerçam
suas funções nas obras e serviços contratados e portarem credencial para responder em nome
da empresa, bem como equipe técnica, com capacidade comprovada e que possa, a qualquer
tempo, prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRA TADA deverá fornecer à
CONTRATANTE, quando e se solicitado, a prova de cumprimento de todas as obrigações que
lhe foram cometidas, aí incluídas as relativas aos recolhimentos de INSS e FGTS.

Parágrafo Décimo Segundo - A CONTRATADA deverá tomar todas as
demais providências por mais especiais que sejam e que permitam dar início e executar com
regularidade todas as obras e/ou serviços aqui contratados.

Parágrafo Décimo Terceiro - A CONTRATADA deverá confeccionar e
colocar nas obras, em locais visíveis, placas metálicas com dizeres e modelos fornecidos pela
CONTRA TANTE, que identifiquem as obras e/ou serviços em execução.

Parágrafo Décimo Quatro - A CONTRATADA deverá adquirir e manter sob
sua responsabilidade, nas obras, um "diário de ocorrências", no qual os representantes da
CONTRATANTE e da CONTRATADA registrarão o andamento dos trabalhos, os fatos e
ocorrências havidas, assim como os entendimentos mantidos e as resoluções tomadas.
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Parágrafo Décimo Quinto - A CONTRATADA deverá manter perfeitos e
ininterruptos serviços de vigilância no recinto das obras, assumindo todos e quaisquer danos
decorrentes de negligência deste serviço.

Parágrafo Décimo Sexto - A CONTRATADA deverá facilitar a ação da
FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal de expediente,
prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive os de ordem
administrati va.

Parágrafo Décimo Sétimo - A CONTRA TADA deverá comunicar à
FISCALIZAÇÃO, imediatamente após a sua constatação, a ocorrência de qualquer fato ou
circunstância que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, em parte ou no todo, de
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação.

Parágrafo Décimo Oitavo - A CONTRATADA deverá executar todas as
obras, serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que
integram a licitação, obedecendo rigorosamente as normas técnicas da Construção Civil, assim
como as determinações da CONTRATANTE, e a Legislação pertinente.

Parágrafo Décimo Nono - A CONTRATADA deverá comunicar a
FISCALIZAÇÃO sobre as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou
omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram a Licitação,
assumindo integral responsabilidade pela correta execução de todos os serviços, de
conformidade com as normas técnicas pertinentes da ABNT e da legislação aplicável, sendo
que tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da CONTRATANTE.

Parágrafo Vigésimo - A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusiva
responsabilidade por todos os danos causados à CONTRATANTE, à UNIÃO, ao ESTADO
ou a TERCEIROS, decorrentes da Execução das obras e serviços contratados, causados direta
ou indiretamente por seu pessoal, por prepostos seus ou por qualquer pessoa física ou jurídica,
vinculada, sob qualquer título, à CONTRATADA, inclusive acidentes, mortes, perdas e
destruições, parciais e totais, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações
pertinentes e assumir, também, todas as reclamações, pretensões ou pleitos que venham a surgir
em consequência das obras e/ou serviços contratados.

Parágrafo Vigésimo Primeiro - A CONTRATADA deverá desmanchar e
refazer por sua conta exclusiva, imediatamente após o recebimento da notificação, os serviços
não aceitos, comprovadamente mal executados.

Parágrafo Vigésimo Segundo - A CONTRATADA deverá responder, em
caráter especial, indivisível, pela qualidade, segurança e solidez das obras e serviços executados
por força deste Contrato, nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Vigésimo Terceiro - A CONTRATADA deverá manter durante
toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

Parágrafo Vigésimo Quarto - A CONTRATADA deverá entregar as obras e
ou serviços objeto deste Contrato, inteira e absolutamente concluídos, nos prazos estipulados,
com suas instalações em perfeito funcionamento e tudo inteiramente limpo e acabado.

~: .:
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CLÁUSULA DÉCIMA
DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE, por intermédio de sua Comissão
de Fiscalização, exercerá o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados.

Parágrafo Segundo - A FISCALIZAÇÃO será exerci da no interesse exclusivo
da CONTRA TANTE, não excluindo e nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRA TADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade que, se ocorrida, não
deverá implicar em co-responsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - Compete à FISCALIZAÇÃO:

a) esclarecer prontamente, no máximo dentro de 05 (cinco) dias
úteis, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondência
protocolada;

b) expedir, por escrito, devidamente registradas no diário ou
protocoladas, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, determinando as
providências necessárias para correção de falhas observadas;

c) relatar, em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços, em relação a terceiros;

d) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não
especificado e estipular o prazo para sua retificação, sempre por escrito e devidamente
protocolado;

e) exigir da CONTRATADA o cumprimento integral dos
serviços contratados;

1) emitir parecer para a liberação das faturas atreladas a análise e
aceitação dos serviços contratados;

g) caberá à FISCALIZAÇÃO a aprovação e o recebimento dos
projetos complementares;

h) dar permanente assistência às obras, na interpretação e solução
de qualquer problema surgido;

i) fiscalizar e acompanhar a execução dos trabalhos contratados,
bem como inspecionar, testar e aprovar ou reprovar os materiais que venham a ser ou estejam
sendo utilizados pela CONTRATADA;

j) aprovar, rejeitar e/ou sustar serviços que estiverem em
desacordo com os projetos, especificações e demais estipulações deste Contrato; e

I) exercer a fiscalização sobre os pagamentos dos salários e
contribuições dos empregados da CONTRA TATA, através de uma equipe constituída para
esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

Parágrafo Primeiro - Caso surjam novos serviços considerados indispensáveis
e inadiáveis, não previstos originalmente em projeto ou programação, deverão eles ser objeto
de Termo Aditivo de Serviço, preço e, eventualmente, de prazo, conforme as disposições legais
e acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
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Parágrafo Segundo - Se os novos serviços não puderem ou não possam ser
compostos da forma descrita no parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá apresentar
orçamento elaborado com base em preços de mercado correntes, mantendo-se o BDI (Bônus
de Despesas Indiretas) da Proposta para análise e aprovação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE reserva-se o direito, e com isso
concorda expressamente a CONTRATADA, de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a
execução dos serviços ora contratados, temporariamente ou em caráter definitivo e mediante
comunicação escrita, assegurando-se à CONTRATADA:

a) o recebimento do valor dos serviços executados, medidos,
aceitos e não pagos; e

b) o ressarcimento de despesas vencidas e vincendas,
relacionadas com o Contrato e ocorridas até a data em que for comunicada a suspensão ou
paralisação.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de interrupção temporária dos serviços, a
CONTRATADA terá como obrigação manter a limpeza e a segurança do local de sua execução
e, quando autorizada, reiniciá-los com o direito à prorrogação de prazo de tantos quantos
tenham sido os dias da paralisação.

Parágrafo Terceiro - Caso a paralisação seja em caráter definitivo, a
CONTRA TADA terá direito de receber o que lhe for devido, única e exclusivamente contra a
entrega dos documentos comprobatórios do cumprimento, até esse momento, das obrigações
assumidas por força deste contrato, desde que comprovadamente faturados pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo Único Em qualquer alteração que implicar em modificações de
cláusulas contratuais, será indispensável a Lavratura de um Instrumento Aditivo, previamente
autorizado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA TRANSFERÊNCIA E SUB-EMPREITADA

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente vedado à CONTRATADA ceder
ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, bem como os direitos e garantias
dele decorrentes, salvo prévia autorização da CONTRATANTE, consignando que se
concedida à autorização, esta não deverá exceder o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
contratado, obrigando-se pela celebração da competente Cessão, não se eximindo pelo fiel e
exato cumprimento das obrigações assumidas.

Parágrafo Segundo Fica, também, expressamente proibido à
CONTRATADA celebrar contratos derivados com terceiros, objetivando sub-empreitar, no
todo ou em parte os serviços contratados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE, n-
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ressaltando-se que, concedida a autorização, esta não deverá exceder o limite de 50% (cinquenta
por cento), do valor do contrato, com inteira observância aos termos e condições do presente
instrumento, continuando sob sua integral e exclusiva responsabilidade, a execução dos
serviços contratados.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer
tempo dar por terminados os subcontratos de cessão, transferência ou empreitada, sem que caiba
a CONTRATADA, ou as subcontratadas, direito ou pretensão de reclamar indenização ou
prejuízos a qualquer título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS PENALIDADES

Parágrafo Único - A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadirnplência
de suas obrigações contratuais, às seguintes sanções:

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado
(global), quando a CONTRATADA, com justificativa, suspender a execução do contrato;

b) multa de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não realizados, até o limite de 10%
(dez por cento);

c) na hipótese do valor global deste Contrato vier a ser
suplementado, a qualquer título, as multas estabelecidas nesta cláusula incidirão sobre o valor
global da contratação, incluindo-se os suplementados, se ocorrerem;

d) as multas aplicadas à CONTRATADA, a qualquer título,
serão descontadas das faturas devidas pela CONTRATANTE, salvo se a CONTRATADA
recolher o valor correspondente a essas multas, diretamente na Seção de Contabilidade e
Tesouraria da CONTRATANTE, antes do processamento destas faturas;

e) na hipótese desses reparos e substituições não serem efetuados
pela CONTRATADA, no prazo final fixado pela FISCALIZAÇÃO perder aquele(a), em favor
da CONTRATANTE, os valores correspondentes à cauções e respectivas retenções, sem
prejuízo da responsabilidade civil por danos e lucros cessantes consequentes;

f) a CONTRATANTE, caso não sejam realizados esses serviços,
no prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO, poderá, sem prejuízo das outras sanções impostas,
mandar executar, diretamente ou por terceiros, tais serviços, por conta e risco da
CONTRATADA, de quem serão cobradas as despesas decorrentes, sem prejuízo das demais
penas cabíveis;

g) Na hipótese de qualquer dúvida entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA que seja a necessidade de se ingressar em juízo, no que pertine ao
cumprimento das obrigações avençadas e subsequentes aplicações das multas, a
CONTRATANTE, se assim preferir, consignar em seu juízo as importâncias correspondentes
a cauções, bem como as vencidas e não pagas, até que seja decidida a controvérsia; e

h) as penalidades estabelecidas nesta cláusula não eximem a
CONTRATADA das obrigações impostas pelo Código Civil Brasileiro e das normas legais
vigentes, no que diz respeito ao construtor em geral.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - O RECEBIMENTO PROVISÓRIO das obras e
serviços, objeto deste instrumento, será feito pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da licitante
vencedora (art. 73, inciso I, letra "a" da Lei 8.666/93).

Parágrafo Segundo - As obras e serviços, objeto do presente Ato Convocatório,
considerar-se-ão concluído para fins deste Contrato, quando terminados os trabalhos e
aprovados os serviços pela Comissão de Fiscalização, sendo certo que a entrega e subsequente
recebimento das obras e serviços serão feitos mediante assinatura do Termo Circunstanciado;

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá entregar as obras inteira e
absolutamente concluídas, limpas e acabadas, sendo nessa ocasião procedida a competente
vistoria geral por parte dos técnicos da CONTRATADA e por parte da Comissão de
Fiscalização da Câmara Municipal de Descalvado. Nessa oportunidade, anotar-se-ão todos os
defeitos e falhas encontradas, se existentes, para que de imediato sejam reparadas pela
CONTRATADA, devendo, ainda, nesta vistoria, ser verificado o atendimento dos projetos,
plantas, especificações e demais elementos que nortearam as obras e serviços durante a
execução.

Parágrafo Quarto - O RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra e serviços,
será efetuado de acordo com o estabelecido na Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993,
após 30 (trinta) dias do término dos trabalhos, quando a CONTRATADA, considerando
concluídos os serviços, comunicará o fato à Câmara Municipal de Descalvado, para que a
Comissão de Fiscalização lavre o competente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
caso os serviços não tenham apresentado qualquer deficiência e estejam em condições de serem
recebidos definitivamente.

Parágrafo Quinto - O recebimento definitivo não isentará a CONTRATADA
das responsabilidades previstas no Código Civil Brasileiro

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA RESCISÃO CONTRA TUAL

Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Segundo - O CONTRATO, também, será considerado rescindido
de pleno direito, mediante caracterização formal de quaisquer das ocorrências enunciadas no
artigo 78, com seus incisos, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, e a rescisão
poderá ser promovida em conformidade com o previsto no artigo 79, incisos e parágrafos, dajá
referida Lei, com suas alterações.

Parágrafo Terceiro - Se a rescisão ocorrer por inadimplência da
CONTRATADA, proceder-se-á, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 80, da Lei
Federal n." 8.666, de 21de junho de 1.993, de acordo com o que segue:

a) a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA as faturas e
medições aprovadas, relativas aos serviços executados até a data da rescisão, deduzindo-se o
valor correspondente a eventuais multas e outros débitos da CONTRATADA;
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b) a CONTRATANTE promoverá a cobrança da garantia se
houver, de execução do CONTRATADO; e

c) A CONTRATANTE pagará, ao preço de custo, os materiais
existentes no canteiro de obras e/ou encaminhados pela CONTRATADA, para aplicação no
objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente
de transcrições, os seguintes documentos, cujos teores são do conhecimento da
CONTRATADA:

a) instrumento convocatório da licitação com seus anexos; e
b) proposta da CONTRATADA, com os seus elementos

constitutivos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Parágrafo Único - O presente Instrumento subordina-se às disposições da Lei
Federal n." 8.666, de 21 de junho de 1.993; Lei Federal n." 8.883, de 08 de junho de 1.994; Lei
Federal n." 9.648, de 27 de maio de 1.998; Lei Orgânica do Município e outras que vierem a
ser editadas e pertinentes à matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro - Fica expressamente acordado que às relações decorrentes
do presente Contrato se aplicarão soluções preconizadas na Legislação Brasileira que as regem.

Parágrafo Segundo - O Contrato extinguir-se-á de pleno direito com a
conclusão de todas as obras e serviços contratados, após o seu RECEBIMENTO
DEFINITIVO por parte da CONTRATANTE e liquidação de todas as obrigações das partes
contratantes, quando darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação dos direitos e obrigações
contratuais, salvo os que, por disposição de lei, ou deste Instrumento, vigorarem além da data
de seu encerramento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
DO FORO

Parágrafo Único - As partes contratantes elegem o foro da Comarca de
Descalvado, Estado de São Paulo, como único e exclusivamente competente para dirimir todas
e quaisquer dúvidas a respeito deste Contrato, assim como as questões dele decorrentes, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado e especial que seja.
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o
presente Instrumento Jurídico, em 03 (três) vias de igual teor e para um mesmo fim, juntamente
com as 02 (duas) testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Dose"lvado,~e d;--;~~~9~. _

SEBASTIAO ~E RICCI
Presidente da Câmara Municipal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _
Nome:
R.G.:

2. _
Nome:

R.G.:
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ANEXO VI

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

À
Câmara Municipal de Descalvado
Rua Presidente Kennedy, n" 675, Descalvado/SP
Ref.: Credenciamento/Procuração.

A signatária , inscrita no C.N.P.J(MF) sob o n." 00.000.00010001-00,
estabelecida à , n." 000, na cidade de , Estado de , neste
ato representada pelo Sr. , nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr.
................ , RG n." , CPF(MF) n." 000.000.000-00, para o fim especial de representá-
Ia junto à Câmara Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, no Processo Licitatório -
Tomada de Preços n° 01/2019, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos
de Habilitação, , apresentar impugnações, interpor recursos, bem como praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame.

Local e Data

Nome e assinatura

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃO.&~·lUCCI
Presidente da Câmara
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ANEXO VII

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

À Câmara Municipal de Descalvado/SP
Rua Presidente Kennedy, n° 675 Descalvado - São Paulo

A signatária , inscrita no CNPJ(MF) sob n." 00.000.000/0001-00, por seu
representante legal, declara estar de acordo com todos os termos do Edital de Licitação -
Tomada de Preços n" 01/2019 e de todos os seus anexos, de seu integral conhecimento, e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Local e Data

Nome e assinatura da Licitante

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃO ~~ RlCCI
Presidente da Câmara
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A NEXO VIII

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO

À Câmara Municipal de Descalvado/SP
Rua Presidente Kennedy, n" 675 Descalvado - São Paulo

(Razão Social da Empresa), estabeleci da na (endereço completo) ....,
inscrita no CNPJ (MF) sob n.? 00.000.000/0001-00, neste ato
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,
que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância
do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no
inciso V do artigo 27 da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n." 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente .

............... , 00 de xxxxxxx de 2.019.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N. ° do documento de identidade

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃOJ!~CCI
Presidente da Câmara
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ANEXO IX

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À Câmara Municipal de Descalvado/SP
Rua Presidente Kennedy, n" 675 Descalvado - São Paulo

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo) ....,
inscrita no CNPJ (MF) sob n.? 00.000.000/0001-00, neste ato
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,
que inexiste qualquer fato impeditivo á sua participação na licitação citada, que não foi
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera,
ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência
de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente .

............... , 00 de xxxxxxxx de 2.019.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N." do documento de identidade

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃO J~ RICCI
Presidente da Câmara
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ANEXO X

PROCESSO N° 03/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 0112019

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

À Câmara Municipal de Descalvado/SP
Rua Presidente Kennedy, n° 675 Descalvado - São Paulo

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo) ....,
inscrita no CNPJ (MF) sob n.? 00.000.000/0001-00, neste ato
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei,
que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar n." 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate
no procedimento licitatório e cumprirá com requisitos de regularidade fiscal, no momento da
contratação, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser verdade assina a presente

Xxxxxxxxxxxx, 00 de xxxxxxxxxxx de 2.019.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N. ° do documento de identidade

Descalvado, 22 de julho de 2.019.

SEBASTIÃO .J~~·'RICCI
Presidente da Câmara
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