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TEn O DE COI{TRâm QUE Et{rRD St F ZEü
^
PREFEITURA rl rcIPfl. DE CRÁTEI,§ ATXAVfS
DÂ SECRETARIA DE INFRAESTRI'TURÀ COM Â

EIIPRES/I CONSTRUSERVICE . COI{STRUTroNA f,
SERVIçOS LTDÀ P nÂ O FIM QUE A SEGUIR §E
DECLINÁ:

!

O Município de Crateús, pessoa iurídica de dir€ito público interno, corn sede à Av, Cel TÊzé,
1.141, Centro. Crat€G, Ceará inscÍita no CNPI/MF sob o ne. 07.982.036/fir01-62 aeavés da
SêcÍetaria de lnhâ6trutura, r€pÍ€senda por seu Ordenador de Despesa.s, Sr. ÂGILEU DE ,tf El.o
NUNES CPF Ns 097.9{1.663-91, inft'a-firmado, dorayante denominada de COMRÂTANTE e, do
ouuD ledo, a emprcsa, COI{SIRUSmUCE - COI{STRITTORÂ E SERY!çOS LIDA tlE com
endersço à Rua lose gboia Livreiro Nr 14,1t, BAIRRO: Fatima I, CIDÂDE Crateús, ESTADO:
Ceará. CEP: 63.703-070, inscrito no CNPI sob o ne U.917.,t t9/XrO1-3S, repr€sentada por
dlo ruGrrdo f.Ídrs do Y.lc, poÍbdor do CPF n! 8:16.224.03349, âo fim assinado, doravante
denominada de CONTRÂTADÀ de acordo com o Edital de Tomada de Preços ne 0lU202G
SEINrRÁ, em confurmidade clm o que preceitua a Lei Federal n! 8.666/93 e suas alteraçôes
posterlorcs, suleitando.se os contÍatantes às suas normas e às cláusulas e condições a segulr
aiustadas:
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FrrNDtttE-m çÂo LEG^I.
1,1- Fundamentã-se este coDEato na Tomada de Preços ne 011/2020-SEINFRÂ, na

&6ó6/93

e

ErRÂ - DA

lêi
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sras alterações postêriorcs e na proposta de preç6 da CONTRATADA

oÁÚ$rrÁ s6ÊuND - Iro ouDrt
corb.ro tem por obloro . sBRvlÇos D6 PÂVIMENTAÇÀo EM PEDRA TOSCA SEn
RBIUNTâMENTO EM DIVERSâS RUAS D^ §8D8 DO MUNICIPIO DE CRATEÚS . CE csnhrmc
especincaçiG t|a pmposta de preçG da CO TRATÂDÀ parc i[tegrante deste pÍocesso.
2.1- o prusantê

cLAÚsur,A rGRcErR - no v/lroR E DA DURAçÀo Do coNrR To
3,1- Á CONTRÂTANTE pagaÉ à CONTRÂTADA, pela execuçâo do obreto destc contrâto o ualor
global de R:l 4,t0.701.59 (qrrarrocctrtos c quarctrt mll sctcctntos e un rGals ê dnquetrt G
nove ce avurl
3.2- O clntrato teú um prazo de ügência a partir da data da assinatura, até 120 (cento e ünte)
dias, podendo ser prcrogado e/ou alterâdo nc casos e formas preyistos na Lei nc 8.666, de 21
de iunho de 1993 e alterações pcteriores
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{,1- A faturâ Íelaüvâ aos servlços mênsâlmente prcstrdos dêverá ser rprcsenadr à Sêcrctarh
dê lnfrscstruturr, otá o 10e (décimo) di. úül do mês suhsequents à rcâllzâçâo dos srrviços, p.rà
f,ns de conÊÉncla e atestaçto dâ êreordo dos sen lçüs,
{.2. A hture consürá dos srrviças aHv.mcnta prêstrdos no poríodo d? qads mês ciü|. dc
ecordo com o qurnütrüvo efÊüyamcnta rcsllrâdo no mês, culo valor será epurado atravás de
medlÊo;
,+.3-Crs!. mcdiÉo scia aprovede pcls Sêcrctrri. dc lnhrêsttuture, o pâgâmonb será ê&tu.do
atê o 30r (rrlgêslno) dlâ apôs o protocolo da htura pelo(a) C0NTRATADO(A), lunto ao setor
competÊnte da Preêitura Municip€l de Crâteús
4.4. ,l Nota Flscal/Faurâ deverá estar deüdamente acompanhada das respectivas comprovaçôG
de regularidade para com os encargos pÍeüdenciários, u-abalhistas e fiscâis;
,{.,t 1. 0 pâgamento Rca condlclonado, à saüstagão de todas as condiÉes estabelecidas em
contrato € da comprcvafo de regularidede pEra oom (§ encgriBrrs previdênciários, u-abalhistas e

fisats
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Do nDÂIusrânExro DE pREço
5.1-Os preços sâo nrmes e lrr€âlustávêis pêlo pêríodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apÍesentaçâo da proposta. Câso o prazo exclda a 12 (doze) meses, os pregos contratusis poderão
ser reaiustados, tomando-se por base a data da apresentaÉo da proposta com base no INCC Índice Nacional da Construção Ciül ou outro equivslente que venha a subsüh|Í-lo, caso este sei.
exünto.
-

CXÁU§-,II SEXTÂ . DÀ FONIE DE RDCI'R§OS
6.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotaÉo orçamentária ne
510.00000.00
01.10.10.26782.0332.1
CONSTRUCÂO\PAVIMENTACÂO\RECUPERÂCÀO DE VIAS URBANAS; Elemento de Despesasr
,+.{90.51.0o.
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sf,nme - D s ALrEn çOEs coNrn rrrArs
7.1-A CoNTMTADA fca obrfedr e rcelt ô nls mêsmas condlç{es c{nErturls, âcÉsclmos ou
suprêssÕês no qusndteüvo do obicto contratedo, etê o llmit? dc 25% (ünt" e cinco por ctnto) do
valor lnlclrl enralkado do Conu?to. conbrne o dlsposto no § lq art óS. dr Lcl nr 8.ó6ó/93 ê
suas altÊrações posterlorcs.

cr.Áu$rL on v -u)sPR uos
8.l - lO.1 - Os sêrvigos obieb desta licitaÉo

deverão ser executados e concluídc até 120 (ctnb
e ünte) dias contados a partir do Íecebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado
e/ou alterâdo nos t rmos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
8.2- Os pedidos de prorrogaÉo deverão se fazer acompanhar de um relatório ciElnstanciado e
do novo cronogpama ffsico.âDanceiro adaptado às novas condições pÍopctas. Esscs pêdid6
seÉo analisados e julgados pela fiscalização da S€cretaria de Inft'aestruturâ da kefeiura
Municipal de Crateús.
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8,3- Os pedtdos de prorrogaÉo dc prâros sereo dlrlgldos a Secrêtarla de lnftâestrtulri. atê l0
(dcz) dias antes da data do término do prazo contrâtua|.
&t- Os au,-asos oceslonados por modvo de brÍa malor ou caso fortulto, desde que nodf,cados no

prazo

de,l8 (quarcntâ e oito) hores e aceitos Scc.ctari. de lnhaestrutura da Prchiturâ

Municipsl de Crateús, não serão considerados cúmo inâdimplemento contratual.
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oes oBRrcAçüEs

D co Tn TANTB

9.1-^ Contratante se obrtgâ a proporclônar à ConEatada todas as condlgões necessárlas ao pleno
cumprimento das obrigaçôes declrÍentes do Termo ContrauEl, consoaDte estabelec,e a Lei oe
8.666/93 e suas alterações posteriores;
9.2- A (zda ORDEM DE SERVIÇO emitida à CONTRATADÀ disponibilizar ORçÂMEI{TO,
CRONOGRÂMÂ FÍslco FlNANcElRo, PLANTÂs, locais (ruas) onde serão executados os serviços e
todas as infurmaÉ€s necessárias para o pleno atêndimento das obdgações por Ferte dâ
CONTRÂTÂDA;

9.3- Fisaalizar e acompanhar a exec.rlÉo do obieto contraoal;
9.,[- C.omunicâr à Conb'âtada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuÉo do obieto
conu-aural, diligenciando nos caso6 que exigem proüdências corretivas;
9.5- Prcüdenciar os pagamentos à ConEatada à üsta das Notas Fiscâis/Faturas deüdamente
atestadas pêlo Setor Competente.

cxÁu§n-À DÉouA - DAs oBRrcAçüEs DA GoNTRATADÂ
10.1- Exrcutar o objcb do contrato de conÍormidade com as condiÉes e prarc estabelecidc
nesta Tomade de Prcços, no Termo Conh'ahlal e na proposta vencedora do ceràme;

10.2- Manter durante toda a exeoÉo do objeto contratual, em compaübilidade com as
obrigagôes assumidas, todas as condições de habilitagão e qualihcação exigidas na Lei de

V

Licitações;
10.3- Utilizar proâssionais deüdamente habilitados;
10.4 - Subsltuir os proffssionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
pEiudiquem o bom sndamento e a boa prcstação dos seryiçps;
10.5- Facilitar a aÉo da âscallzafro nâ inspeÉo dos seMgos, prestando. prcntamentê, os
esclarccimentos que forem solicitados pela COMRÁTAflTE;

10.6 Responder perante a Prefeitura Municipal de crateús, mesmo no caso de ausência ou
omis§o da hscalizafo, indenizando.a deüdamente por quaisquer atos ou htos lesivos aos seus
interesses, que possam interêrir na execução do contrato, quer selam eles praticados por
empregados, prepostos Municipais junto a Secretaria ou mandatários seus. A rcsponsabilidade
se estendeÉ a danos causados a teEeiÍos, devendo a COI{TRÁTÁDA adotar medidas prEyenüvas
contra esses danos, com fiel obsewância das normas emanadas das autoridades competentes e
dâs disposições legais vigentes;

10.7- Responder, perante as leis ügentes. pelo sigilo dos doc-umentos manuseados, sendo que a
CONTRATÂDÂ úo deverá, mesmo aÉs o término do contrato, sem consenümento préüo, por
escrito, da CONTRATÀNTE fazer uso de quaisquer documentos ou informaçõg§ especifiGdas no
parágrab anterior, a não ser parâ fins dê execugão do contrato
,
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10.8- Proüdenclâr a imedlate correçào das deflctênclas e/ou lrr€gularidrdes .pontadas pêlâ
CONTRÁTANTE;

10.$ Pagar slus empregados no prazo preüsto em lel sendo. tambéro de sua responsabilldâde
o pâgrmelto de todos os tributos que, diÍGta ou iÍrdirct me[tB, incidam sobre a prestagão dos
serviçG conu'atados inclusive as clnEibuições preüdenciáriâs fiscais e pard fiscais, FGTS, PI$
emolumentos, seguros de acidentes de Eabalhq etc, ficando excluída qualquer solldariedade da
Prefeitura Municipal de Crateús por eventuais autuações âdministraüvas e/ou iudiciais uma vez
que a inadimplência da CONTRÂTÂDÀ com referência às suas obrigações, não se trânsfere a
Prcbihrra Municiprl de Crateüs;
lo.lG Dlsponlblllrar, a qualquer tempo. todâ documentaÉo referente ao pâSamento dos
tÍibubs, stguros, encsrgos socisis, tÍabalhistas e prcüdelciários r€lacionâdos com o obleto do
CONTRATO:

\-

10.11- RespoBdêr, pecuniariâmênte, por todos os dânas ê/ou preiurzos que brcm causados à
União, Estado, Município ou terceiro§, deconentes da prcstação dos servigos;
10.12- Respeitar as normas de segurança e medlcina do trabalho, prcústas na Consolidafro das
Leis do Trabalho e legislação pertinente;
10.13- Responsabilizar-se pela ado$o das medidas necessárias à protêÉo ambiental e
precauÉes para evitar a ocorrência de danos ao mêio embiente e a terctiÍoq obsen/ando o
disposto na legislaÉo federal estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei ne 9.605, publicada
ro D.O.U. de l3l02l94;
10.1+ Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por
evenh8is dan6 ao meio ambient€ causados por afo ou omissão sua, de slus empregadc.
prcpostos Muntcipâts junto a Secretaria ou conEatedos;
10.15- A CoNTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos rcquisitos e aEnder a todas as
exigênciss e condições a seguir estâbelecidâs:
a) Prestar 6 serviços de acordo com o edital e seus anexqs, pro,etos e as Normas da ABNT.
b) Âtêndêr às normâs dà AssociâÉo Brasileira de Nonnas Técnicas (ABN[) e demris normas
lnternsclonels perdnentes âo oblêto contratado;
c) Responsabilirar.,sê pelâ conbrmidâdg adequação, descmpenho e quolidade dos serviços e
bens, bem como de cada materlaL matérla-prlma ou componente Indlvldualmênte conslderedo.
m€smo que não seiam de sua fabricaçào, garantindo seu perfeito desempenho;
d) Regisrar o Conrato decorrente desta licitaÉo no CREÀ na forma da Lei, e apresentar o
compro\ante de 'Anotaçâo de Responsabilidade Técnica - ART' correspondente, antes da
âpresertaÉo dâ primeirâ fatura, pcrante a PÍefeitura Municipal de CraEús, sob pena de retardar
o processo de patamento;
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s sÂNçôEs ÀDrútMsrRATtvAs
l1.l- Palâ inererugto totâl ou perciâl des obrlgàçõês âssumidls, gârantldes e prôvlâ dêfêsâ, â
Admlnistreçàô poderd apllearà C0NTRÀTADÀ es sêgulntês sânçôêsi
a) Âdvertência.
b) Multas dei
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b.1) 1096 (d€r por ento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA
em assiÍrar o conb'ato dentro do prszo de 05 (cinco) diss út€is, contados d8 data da mtificâÉo
&lta pelâ CONTRATANTE
b.2) 0,3% (*s décimos por c,ento) sobr€ o valor da parccla não cumprida do Conts'ato, por dia
de ab"aso m enE"ga do obieto cúnEaulal, atá o limite de 30 (h'inta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) çumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e
rescisâo do pacb, a critério Secrctaria de lnfraestruhrra de Crateús - CE, em caso de aEaso
superior a 30 (trinta) dias na entrEga dos produtos.
b.,t) os valoÍrs das multas rcÊridos nesü cláusulas serão descúntâd6 'ex-officio' da
CONTRATÀDÀ medlante subtraÉo â sêr eêtuada em qualquer faura de crédito em sreu favor
que mantenha iunto à Secr€taria de lotsâes{Íutura de Crateús - CE, independente de notificaÉo
ou intÊr?êlação ludlclal ou extraiudicial;
c) Suspen§o temporáriâ do diÍeito de prrtjcipar de licitaêo e impêdimêntÍ, dê coDu'eter com
ÂdminisEaÉo, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contmtar com a AdminisEaÉo Pública, enquanto
perdurarem os moüvos determinantes da puniÉo ou até que a CONTRÂTANTE PÍomovir sua
reabilitaÉo.

I
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DÉOIIA.SEGUNDA - DAs REscTsÕEs GoNTRATUAIS
12,1 - Â rescisão clntratuâl podeÉ sen
12,2- Determinada por ato unilateral e escrito da CoNTRÂTANTE nos casos enumerados nm
incisc I 8 Xll do art 78 da Lei Federal nc 4.666.193;
12.3- ÂmiÉvel por acordo enEe as part€s, mêdiante autorlzaçâo escrita e fundamentada da
autoridâde compctente, rrduzida a têrmo no processo licitatório, desde que haia conveniência da
Ádminists'aÉo;
12.+ Em caso de rescisão preüsta nos incisos Xll e Xvll do arL 78 da Lei ne 4666/93, sem que
hais c-ulpa do CONTRATADO, será csta ressarcida dc prciulzos rcgulamentarcs comprovadc,
qualdo os houver sofrido;
12.5- Â rescisão clnu'atual de que u'ata o inciso I do aÊ 78 acarÍcta as consequênciâs previstas
no

art 80.lmlsos

I a lV, ambos da Lei ne 8.666/93.

cúu$rlÁ

DücrüÂ-TrRcErRA - DA suB-comRATAçÀo
13.1 É pêrmlüda a subconEataÉo PARCIÂL do ob,eto deste Contrato, desde que expressamente
autorizâda pelo MunicÍpio de CRATEÚS Sendo aclit s subcontrataçôes de terceiros para â
execuÉo do conEato original estando a ConEatada autorizada a subconEatar até o llmltc
de 3O9ó (trltrta por ccnto) do objeto do conb'ato, desde que e trq@ dc slJbcontÚMção de
microempresl ou emprcx de pquero potw, @nhrra,e art" 48, incts ll, LC 123/2006
13.2 - Conbdo, em qualquer situação, a CONTRÁTÂDA é a única e integral responúvel pela
execuÉo global do conts"ato.
13.3 - Em hipótese nenhuma, hôveÉ relacionamento contratual ou legal da CoNTRÂTÂNTE com
os subcontratados
13.,1 - A CONTRÂTÂNTE reserva-sê o direito de vetar a utilizaÉo de subconb'atações por razões
têcnicás ou âdministrativas, yisando unicãmente o perfeito cum
conEato.
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13.5 Ceso halr r subcontrâtaçlo, obrl8r-se â CoNTRATAD^ r celebnt Contnto com lnteFe
obediência às condiçios prcvistas no Edltaucontnto o sob a sur intairr e exclusiva
responsrbllldrdc, rcservândo-se alndr ao MunlcÍplo de CRATEÚS, o dlrclto dc, r qurlquertempo.
drr por termimdo o subcontreto, stm que cliblm .o subcontntado moüvos prrr rochrnar
indênitrÉo ou pÍriuÍzos.
13.6 Ê VEDADA A SUBGúNTR^T^çÀO COü OUTRâS UGIT TTITES P RTT(IP NTES DESIü
PROCES§O UCIT ÚruO, BEf CO O A SUBOOÀITR T çÀO mTAL DO OBIEÍO.

cr.^rt§n r
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nTA lro nEGr E IrE ErB[üçlo E DAs ALTEn çOEs
1'+.1 - O contrato será reallzado por execugão lndiretÀ sob o reglme de empÍ€ltedâ por preço
unitário.
l{,2 - Even§rais aherações contrâtuals r€geFse-ão pela disclpllna do art. 65 dâ LÊi ne 8.666 de
r993.

cx.Áu§rÁ DÊou^ erniar
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Ex§cuçÃo Dos sERvrços
15.1Os seryiços obieto deste clnFato deverão ser realizadm conforme cÍonograma de prazo
conslante em PÍoieto Básico da S€cÍetada de lnft'aeslÍuura" elaborado pelo s€tor de proietos da
PÍefuitura Municipal de Crdteús, conforme valorcs da pmposta da Licitante Venedorr, de
acordo com â neessldede de cada serviço, levando em contâ o levântamento de demandas.
devendo ter sru início no prgzo núximo de 05 (cinco) dias çontados â p.rtir da emissáo dô
ordem de seMço.

cuusln A DÊa[ sGrTA - Do AGofP NHAüE no E Fr§G r.Iz çÃo DA EIBCUçÀO DO
corTn^Ío
16.1. Â excqrçõo destE contrrto slrt rcompânhada por meio da Fiscalizsgào dc Ençnharia da
S€crêtrdâ Munlclpal de INFRAESTRUTURÂ do Munlclpto de CRiITEüS, que exercerá ampla e
irÍestrit fiscalizagão da obra, a qualquer hora, em toda a áreô âbranSida pela obra,
determinando o que for necessárlo à Ígulartzâção das faltas ou defeitos observados. incluslve
quanto às obrig.çôês dâ Coru'etada,
16.2" As üstorias efetuadas pêlo Contratentê deverão ser acompanhadas pelo engenheiro
rcsponsávrl peh obra, sendo Egistradas em doormento diário pr6prio, pelo fiscal da
cootr'atante e pelo engenheiro responsável pela obra.
16.3. No caso de alguns dos serviços rlão estarem em conformidade com o contÍato, a
Fiscalização da Engenharia da SecÍetaria MuDicipal de INFRÁESTRUTURÂ do Município de
CRÂTEÚS impugnãrá as respeçtivàs etapas, discriminando por meio de termo as falhas ou
irregularidades encont'ada§, ficando a Contratada, com o termo, cienü6cada das irregularidades
apontadas e de que estará, conforme o caso, passÍvel das sanções cabíveis À Contratada caberá
sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas à nova verificafo
da Fiscalização da Engenharla da SeÚetâria Munlclpal de INFRAESTRUTURÂ do MunicÍpio de
CRÂTEÚ§
16.4. Todas as comunicações/ordens de seMço entrÊ a FlscalizaÉo
E"attsmitidas por Gscrito, visadas pelas paÉes, btocopiadas para
obrôs.

e a Conh'atada serão
no canteiro de
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145. A Contrâtâde deverá feclllbr à Ft$ellrâÉo e vlstorla das obras e srrvlçls pactledos, b€m
clmo. vorinc.Éo de matcriais/equipamentos destinados à emprtitrds, em oficinas, depôsitos,
ârmerêng ou dep€ndênclas onde se encontrem. mesmo que de propriedade de tercelms
lô6 À Fiscalizafo é assegurado o dircito de ordenar a suspen§o das obras e srrviços, slm
preiuízo das penalidades a que ficar suieita a Conts-atãda e sem que esta tenhâ direito à
indenização, no caso de úo ser atendida, denuo de ,[8 (quarenta e oito) horas, a contar da
entrcgô da ordem de serviço corÍEpondente, qualquer ÍeclamaÉo sofre defieib em serviço
exeotado ou em material/equipamento adquirido.
16.7. Quelquer rlteração do pmi€to e memorial d€scritivo deverá ser deüdamente iustificâda e
aprovâà pele autoridade superior.
16& A ConEat dâ deverá desbcar um engenheirc ciüI, com experiê[ci8 comprovada
clmpadvel mm a obra ora contratada ê de seu quadro de proflssionâls Devêú ainda. indicar o
seu nome e número da inscriÉo iurb.o cREÀ Este en8enheiro 6cará À disposição da obre, por
ela rcsponsabilizar-se.á e terá atribuiÉo de acompanhamento técnico de todos os sewiços. O
nome desse profissional constará da AnotaÉo de Responsabilidade Técnica (ART) rtlativa à
obra obiet deste cúntrato.
16.9. Â Coneatada deveÉ submeter à ConEatante a relafro dos proffssionais credenciados a
prestar os serviçls, inclusive um mesfê de obra de seu quadro de prcfissionais com vasta
experiência em edifrcagôes compâdveis com o obieto contratado (este deverá permaneoer na
obra. diari.mente, durânte tod. a erecufo). Deveá. ainda, discriminar a função que exercem,
obrigando-se, ainda, a atender, no prazo de ,+8 (quarenta e oito) horas, eventual soltcitaÉo para
ehster de obra qualqucr emprtgrdo cuja perm.nência seir iulgadr, polo Contrrtrntr, pr"iudici.l
ao nel cumpdmento deste contrato
16.10. Ê admlddâ a substltulÉo de pronsslonels por outÍos pronsslomls com formâgào
cquiv.lênt? dcsdc que epÍovad. pelo Contratante.
lôu. A Rs{.ltrâÉo strá exerdà no Intertsse do Contratente e nao erclul nem rdur a
rcsponsebilidedc da ContÍatada, inclusirre pêran§ tÊrrcircc por qusisqucr irÍlguhridrdes, e, ne
sua ocorÍêhcla, nào lmpllca co esponsâbllldade do ConEatante.
cr.llusJr.À DÉcr sÊrluÂ . Dos naclrnsos fi)rrMsrR Trvos
^
17.1- 0s t:crrrsos cabÍvels
serão proctssados de acordo com o que estabelee o ârt 109 da Lel ne
8666,/93 e suas alEraçôes.
17.2- Os recursos deveÉo ser interpostos mediante peüÉo deüdamente arrazoada e subscÍita
pelo rcprcsentante legal da recorrente, dirigida à Comissão de LicitaÉo da Prefeiturâ Municipal
de CÍateús,

17.3- Os recursos serão pÍotocohdos na S€cretaria de lnftaes,rutura de Cratsús
encaminhadc à Comissão de Licitação.
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Ú$Jl.A DÉCln^ orr vÂ - DÂs l»sposlcof,s Frr{rus
18.1. Declaramas paÉes que estÊ ConEato corresponde à manifestaÉo 6nal. completa e
exclusivz, do acordo entÍc ehs celebrôdo;
18.2. ObrigaÉo do contratado de manter, durante toda a exeorÉo do ConEato, em
compaübilidade cúm as obriSaÉes por ele assumidôs, todas as condiçõ€s de habilitação e
qualificaçâo eigidas na licitação.
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I 8.3. Â execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor o Sr

|AII.§OI{ BRUI{O
pelo
PEnES GOiIES com o CPF: 012.208.183-80 especialmente designado
Secretário Municipal
de lnfraestÍuurra, de acordo com o estâbelecido no ÁrL 67 da l.ei A.666193, doravante
denominado FISCAL DE CONTRÂTO.
CTÁÚ§UIÁ DÉGIMA I{Of,Â. DO FORO
19.1- Fica eleito o fom da comarca de crateús - cE, Estado do CeaÉ, para dirirnir mda e qualquer
controvérsia oriunda do presente, que não possa ser rêsolvida pela via administradv"a,
renunciando.se, desde iá a qualquer outro, por mais priülegiâdo que seia
E por estarem acertados, as paÍtes Ermam o presente insmrmento conu-atual em 03 (Eês) vias
para que possa produzir os efeitos legais.

CratetíE - CE, 22 de lanelro de 2021.
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DE MELO NUNES

de I nfraestrutura
COÍ{TRÁTÂNTE

TESTEifUNHÂS:

0-1,,fi

G,d.k,

01.
Nome: 613. Íe'q
CPF/MF:
02.
Nome:

IPF/MF 0lo

8/B.êa'

êfi

4,

?
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COT{STRUSERVICE - COI{STRUTORÁ

ESSRVTçOSLTDA E
Nêilo Ricardo Martins do Vale
Reprcsentante lrgal
COIITNATÂDÂ
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IINEXO DO CONTRATO
TOM
IIE PREçO§ t{r 011/2O2O-SGII{FR
cot{Tf, m Nr. 2021"22.01.01

D

Nr.

VÂLOR GLOBÂL R$

DESCR|MINÂçÀO DO SERVTçO

r

GoNTRATAçÀO DE SERV|çOS DE PAvlIrlÊ
çÀO EM
01 PÊDRA TOSCA SEII REIUNTAUENTO EII DNERSAS
RUAS DÂ SEDE DO MUT{IdHO DE GNATBÚS . CD

R3 4.+0.701,59

(qurtrocêntos c
querêntr mll sGtccantos
e um rêâls c dnquênta c
nove oÊntavos)

orçamênto Esdmedo munldplo
R3.162.175,82 (quatrocrntos e scssentâ e dois mil ccntD e setEnta
dois centavos).
PROpOST YEI{CEDORÂ - CONSTRUSERVTCE - CONSTRUTOR

e

cinco reais e oibnta e

E SERVIÇOS

cNPl: u.917.r!t9l000r-35
VÂ|.()R GIOBâL R3.t4O.701,59 (quatÍoce ntos e quarEnb mil seEctntos
cinquenta e nove ccntavos)
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