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coNTRATO Ne 2020.10.11.01

TERMO DE CONTRATO N9 2020.10.11.01
ENTR.E SI FAZEM A PRXFEITURA MUNICIPAL DE
CRÁTEÚS.CE, ATRÂYÉS DÂ SECRETARIA DE
INFRÁ,ESTRUTURA, COM A CROQUIS PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA, PARÁ O FIM QUE A SEGUIR SE

DECUIRA;

0 Município de Crateús, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

à Av. Cel. Zezé,1.14LCentro .. Crateús - Ceará, inscrita no CNPf/MF sob o ne. 07.982.036/0007-67, através da Secretaria
de lnfraestrutura, representada por seu Ordenador de Despesas, Sr. AGILEU DE MELO NUNES, CPF
Ne 097.941.663.91, infra-firmado, doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA com endereço à Rua Eduardo Salgado, Ne
412 COMPLEMENTO SALAS 03 E 04, Bairro Aldeota em Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ
sob o nq 03.27 6.584 /0001- 1 0, representada por Daniel Satiro Santos, portador do CPF Ns
619.779.343-L5, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de Tomada de Pre ços na 012/2020-SEINFRA, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal ns
8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normâs e às cláusulas e
condições a seguir ajustadas:

CúU§ULA PR]MEIRA . DA FUNDAMENTAçÃo LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços ne 0L2/2020-SEINFRA, na Lei ne 8,666/93 e
suas alteragões posteriores e na proposta de preços da CONTRÂTADA.

CúUSULA SEGUNDA - Do oBIETo

O prêsente contrato tem por obieto a SERVIçOS DE CONSULTORJA TÉCNICA
MULTIDI§CIPLINAR COM ESPECIÂLISTAS EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE
PLANEJAMENTO E GESTÂO URBANA, ARQUITETURA HABITACIONAL, URBANISMO,
HABTTAçÂO DE INTER"ESSE SOCIAL E OUTROS PARA ELABORÁçÃO DA REGULARIZÁçÂO
FUNDIÁRIA PARA As FAMiLIA§ BENEFICIDAS No PRoGRÁjuA DE APoIo À URBANIZAçÂo DE
ASSENTAMENTOS PR-ECÁRIOS REFERf,NTES AO PT 03527 67 -O6/2Ort DO mNrSTÉRrO DO
DESENVOLVIMENTo REGIONAL - MD& NO MUNIcíPIo DE CRATEÚs-cE, conforme especificações
em anexos do editâl, conforme especificações na proposta de preços da CONTRATADA, parte
integrante deste processo.
2.1-

CLÁUSULA TERCEIRÂ - Do vALoR E DA DURÂçÂo Do CoNTRATo
3.1.- O valor global deste contrato é de R$ 173.756,65 (cento e setenta e
cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos].

Eês mil,

setecentos e

3.2- 0 contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinâtura, até 31 (trinta e um) de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores,

cúUsULÁ QUARTA . DAs coNDIçÔEs DE PAGAMENTo
4.1- A fatura relativa aos serviços prestados deverá ser apresentada à Secretaria Contratante, até o
10e (décimoJ dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e
atestação da execução dos serviços.
4.2- A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com o quantitativo
efetivamente realizado, cujo valor será apurado através dos Serviços;
4.3- Caso os serviços seja aprovada pela Secretaria Contratante, o pagamento será efetuado até o 30s
(trigésimoJ dia após o protocolo de fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da
Prefeitura Municipal de Crateús-CE.
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5.1-Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar dâ
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços conEatuais poderão ser
reaiustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no índice IGP-M da
Fundação Geúlio Vargas ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este sejâ extinto.
5.2-O Regime de execução será indireto em empreitâda por preço unitário.

cúusure suxre

- DA FoNTE DE RrcuRsos
6.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária ne
0I,7O.70,04,L22,0037.2.053 - 1.OO1.OOOO.OO -MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURÂ, elemento de despesa nq 3.3.90.39.00, oriundos do Tesouro
Municipal.

cúusuu sÉrluÂ - DAs ALTERÂÇôns corrnetuers
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições conFatuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contrâtado, até o limite de 2570 (ünte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1tl art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

cúusulÂ otrAvA

- Dos PRÂzos

8.1-Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos até 31 (trinta e um) de
dezembro de 2020, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
8.2-Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do
novo cronograma fisico-financeiro adaptado às novas condiçôes propostas. Esses pedidos serão
analisados e julgados pela fis calizaçáo da Secretaria Contratante da Prefeitura Municipal de CrateúscE.
8.3-Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria ConEatante, até 10 (dezJ dias
antes da data do término do prazo contratual.
8.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notiÍicados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Contratante da Prefeitura Municipal de
Crateús-CE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CúUSULA N0NA. DAs 0BRIGÁçÕES DA C0NTRATÁNTE
9.1-lndicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução
contratual;
9.2-Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da C0NTRATADA, dando-lhe acesso às suas
instalações;

9.3-Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente
venham a ser solicitados.
9.4-A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alterações posteriores;
9.5-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
9.6-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do obieto
contratual, diligenciando nos casos que exigem proüdências corretivas;
g.7-Providenciar os pâgamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente..

cúusulÂ

DÉcrMA - DÂs oBRJcAçôEs DA C0NTRÂTADA
10.1- Executar o obieto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta
Concoffência, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
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10.3- Utilizar profi ssionais devidamente habilitâdos;

10.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
10.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
10.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Crateús/CE, mesmo no caso de ausência ou
omissão da fiscalização, indenizando-a deüdamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus

interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas prevenüvas contra esses danos, com fiel
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais ügentes;
10.7- Responder, perante as leis ügentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;
10.8- Proüdenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
10.9- Pagar seus empregados no prazo preüsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuiçôes previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PlS, emolumentos,

seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura
Municipal de Crateús/CE por eventuais autuações administrativas e/ou iudiciais uma vez que a
inadimplência da CONTRÂTADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura
Municipal de Crateús/CE;
10.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRÁTO;
10.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou pre.juízos que forem causados à União,
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestaÉo dos serviços;
10.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leís
do Trabalho e legislação pertinente;
10.13 - Todas as Despesas com üagens, alimentação e estadia será por conta da CONTRATADA.

cúusulA

DÉctMA PRIMEIRA - DAs sANÇôEs ADM|NT§TRATIVA§
11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas â prévia defesa,
Administração poderá aplicar à CONTRÁTADA, as seguintes sanções:

a

a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10Yo (dez

por cento) sobre o valor contratâdo, em caso de recusa da licitante VENCEDOIIA em
assinar o contrato dentro do prazo de 0S (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela
CONTRATANTE

b,2) 0,3o/o (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão
do pacto, a critério Secretaria Contratante, em caso dê atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega
dos produtos.

b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados "ex-offício" da CONTRATADA,
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mântenha junto à
Secretaria Contratânte de Crateús-CE, independente de notificação ou interpelafo judicial ou

extraiudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitação.
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- DAs REscIsÕEs coNTRATUATS

12.1 - A rescisão contratual poderá ser:
12.2- Determinada por ato unilâteral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XU do art. 78 da Lei Federal ne 8.666/93;

12.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que hala conveniência da
AdmÍnistração;
72.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei ns 8.666/93, sem que haja
culpa do C0NTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido;
12.5- A rescisão contratual de que Eata o inciso I do art.78 acarreta as consequências previstas no
art.80, incisos I a IV, ambos da Lei ne 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ . Dos REcURsos ADMTNISTRATIVOS
13.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nc
8666/93 e suas alterações.
13.2- 0s recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
crateús-cE.
13.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria Contratante de Crateús-CE, e encaminhados à
Comissão de Licitação.

CúUSULA DÉCIMA QUÁRTA. DAs DIsPosIcOES FINAIS
14.1.Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do
acordo entre elas celebrado;
14.2.Obrigação do contrâtado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
1"4.3. A execução do contrato será acompanhada e Íiscalizada pelo Servidor o Sr ANTONIO AUGUSTO
DA SILVÂ com o CPF: 873,502,973-00 especialmente designado pelo Secreário Municipal de
Infraestrutura, de acordo com o estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado
FISCAL DE CONTRATO.

cúusulA

DÉcrMA eurNTA - Do FoRo

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Crateús-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela üa adminisfativa, renunciandose, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seia.

PRETII'IURI

OI

à6

CRATEÚ§
I.ír Poí

F.!crdo

wm

Voca

unt

por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento confatual em 03 (três)
que possa produzir os efeitos legais.
E,

Crateús-CE, 10 de Novembro de 2020

DE MELO NUNES
de Infraestrutura
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Daniel Satiro Santos
Representante Legal;
CONTRÂTADA

TESTEMUNHAS;
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ANEXO DO CONTRATO

TOMÂDA DE PR"EçOS No 012l2020-SEINFRA
CoNTRATO Ne. 2020.10.11.01
ITEM

Do sERvrÇo

DESCRTMTNAçÁo

pRolETo DE

vR. MÉDro

rorAl

UNID.

QTDE.

vR. MÉDIo UNIT

UND

1

R$31.268,33

R$

31.268,33

UND

1

R$21.303,33

R$

21.303,33

UND

1

R527.275,0O

R$

27.Z7S,O0

UND

1

R$

R$

6.s83,33

UND

1

R$80.293,33

RS

80.293,33

UND

1

R$

2.600,00

R$

2.600,00

UND

1

Rs

3.433,33

R§

3.433,33

REGULARIZÂçÃo FUNDIÁR!Â

pRolEro DE REGULARTZAçÂo FUNDrÁRrA PARA As

1

DUAs

-PLANEJAMENTO

GERAL DOS

-cRoNoGRÂMA GERÂL

DOS

ÁREAS
SERVIçOS
SERV|çOS

pRocRÂMAÇÃo DAs AUDtÊNctAs - puBLrcAs

PEseutsÂ

.

E

DrÂcNósrtco

PESQUISA PARÁ LEVANTAMENTo

FístcÂ
IMÓvEIs

DÂ

REGÍÁo

DÁ SITUAçÃO

E
AMBTENTA
E Dos
DA
INTERVENçÃo
.IDENTIPICAÇÃo DA INFRÁESTRURÂ URBANA
ExlsrENTE NAs DUAS ÁREAS
- LEVANTAMENTo DAs coNDtçÕEs socroBENEFIctÁRlos
EcoNoMlcAs Dos
-LEVANTAMENTo CADASTRAL DAs ÁREAS

.

PESQUISA CARTORIAL

DA TITULARTDADE

DOS

tMóvEIs DAs PoLIGoNAtS

pLÁNo BÁsrco DÂ REGULARIZÂçÁo FUNDúRIÂ

-

LEVANTAMENTo pLANtMEtRIco DAs ÁREAS DE

INTERVENçAO

3

4

- PLANTAS DAs ÁREÁs DE INTERVSNçAo coM
REstDENctAs
LocÂLtzAçÃo DAs
. PLANTAS DOS LOTES, COM MEDIDAS, ORTENTAçÁO
E
CONFRONTANTES
. MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES
MEDIDAS LEGAIS
PUINO DE
. MONTAGEM DAS PASTAS DOCUMENTAL DOS
BENEFIcIÁRlos
- MTNUTA Dos ATos DE REGULARIzAÇÂo FUNDIÁRIA

6.583,33

E PROJETO DE
SOLO
PÁRCEI./IJIIENTO DO
R.EGISTRO CÁRTORIÁI,

-

TRÂNSFERÊNC|Á5

E REGrsrRo IMoBtLtARlo DAs

GLEBAS

5

.PRO'ETO DO PARCELAMENTO DO SOLO PÂRÂ
LorEs
lNlDtvtDUÂLIzÂçÃo Dos
- pRolE"To DE LEr PARA DoAçÃo Dos LorEs Aos
BENEFICIARIOS

-TRÁNSFERÊNCIA

E REclsrRo rMoBILtARIos

Dos

LOTES

-

AVERBAÇÃo DAs cAsAs Aos BENEFtctADos Do

CONJUNTO ESPERANÇA

DE
REGULARIZAçÁo E

EtarREGÂ
6

TÍTULos

- oFlctNA púBLIcA ExpltcÁTrvA Do pRocEsso
Dos

DE
ENTREGA

rÍTULos

nsuróRro

7

RNÂL
- RELÁTóRro FrNÀr, Do pRocEsso DEsrE pRocEsso
DE REGULARIZAçÃo

R$173.756,65

vALoR MÉDIo cLoBÁL
oRÇAMENro EsrrMADo MUNIcÍPto

R$ 177.756,65 (CENTO E SETENTA E SETE MIL, STT0CENTOS E C1NQUENTÂ E SEIS REÂIS E SESSENTA E CINCO

cENTÂVOE.

- cNPl: 03.276.S84/0001-10 - vALoR GLoBAL
cINeuENrA E sEls REAIS E sEssBNIA E cINco

PRoPOSTA VENCEDoRÁ - cRoQUIs PRoJEToS E CoNSTRUCOES LTDA

173.7s6,6s (cENTo

E

SETENTA

E

TRÊs MIL, sErEcENTos E
cENTAVOS)
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