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ANEXO 1 
PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO: 

CONTRATAÇÂO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA/TRATORES DE PNEUS COM GRADE PARA PREPARAÇÃO DE ÁREAS/GRADAGEM, VISANDO O PLANTIO 

DE CULTURAS DE SEQUEIRO E LIMPEZA 005 POMARES DE CAJUEIRO DOS PRODUTORES RURAIS DE HORIZONTE NO ANO AGRICOLA ZOIS. 

2.DA JUSTIFICATIVA: 

21. O obje'.o desta lic'aa;ao tem por finalidade a contrataçso de pessoa jurídica e ou pessoa fisica, visando à prestação de serviços de mecanização agrícola/tratores de 
pneus com grade para preparação de áreas/gradagem, visando incrementar o desenvolvimento rural sustentável do Municio de Horizonte através do aumento da 
produção e produtividade das principais culturas de sequeiro (milho, feijão e mandioca) na região e sentindo a necessidade de apoiar os agricultores quanto a 
preparação de suas áreas para plantio no ano agrícola 2019. bem como a l!nweza dos pomares de cajueiro. 

3.DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EDO VALOR ESTIMADO: 

--1- 
LM4 	Qant 	Y,frUSiaSR$ Valor Total R$ 

 LOCAÇÃO DE IP.&TER DOU CRAZ* CQW'34- LOCA4ADE 1 - 	 110 ESTRELA MIO ALEGRE BA. Hora 	IDO RI MOO 10114 000.00 
CUEIRO OAMALHADA QUEIMADA 

2 LOCAÇÃO O! TRATOR COM SR40( CDNIRDLE• IOCALIOADE 1 - AlTO ESTPFLA. MIO AIIBRE. BASE. Hora 208 111 15700 RI 30 480.20 
CUEIRO OAMALHADA QUEIMADAS 

3, LOCAÇÃO DE TRATOR COM GRADE COMUM - LOCAUQADE II - CAtHOEIR& DOURADO COQUEIROS Hora IDO Ri 1.45.00 RI 14.500.00 
SEDE. STRIEkTE t C1QQEGO OASWAS 

4, LOCAÇÃO DE TRATOR COM GRADE CONTROLE. LOCAIIOADE II - cAcflnErnk DOURAOO COQUEIRDa Hora 29 4 w33 R$ 31068.00 
SEDE VERTEM I.CÚR2!SO DAS OLIXTAS 

LOCAÇIDOE mica COM OnDE COOi - LOCAtICADI rt TI4AZt XIOÂO BwnnSAøsIE morvi, a RI 140.00 414000.00 
O. PLANALTO CAULrIA GARÜEIRA. IAGDIKHA 

6. LOCAÇÃO 01 WTOR COM GRADE CONTROLE - LOCALIDADE III. flI4RAÂJR& JORDÃO BUENOS AIRES 1 Hora 200 0115200 RI 39.400 110 
E IL PLANALtO CALILÉL& GMIUEIRÂ LA0IJU1A 

7 LUCAÇÂOOTOR COM GVDECOWUM-LOCAt-C&TatCOtDMAG1Wa T  Nora 09 414500 Ri 14.500.09 
IÂNULIES, PREAOC& 14NA1EIRA PINHEIRO, MINGAS. VERTENTE Ii. MAL COZINHADO. CATE 
CARMAUBAL 

8. LOCAÇÃO DE TRATOR COM GRADE CONTROLE - LOCALIDADE Y - CATOLÉ COLUNA GENIPAPELIO, Hora 200 9115533 	. 	 RI 3I%6)] 
TANQUES PQUXA UU11x0t4 N*OE, M1NBAS VERTEM]! fl MAL CWKHAU. tATU. 
CARNAUBAL 

9 LOCAÇIO 01 TRATOR COM BRADE COMUM - LOCALIDADE V - NUNDO NOVO CAMnEIRA MUNIA hora IDO RI 145.00 	ia wsoaoo 
tIJUCO 

YA&ORGIOBALRS 	 R$S4Á3ZIXI 

Diego 41,sidente, 

 Leandro Silva 

4.00 PRAZO 04 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 	 coi : rnente  tação 
 

4.1 Os serviços serão executads ate 31 de dezembro de 2019, iniciando no prazo máaimo de OS (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviços. em conformidade con 
o cronograma fisico-financeiro da Secretaria de lnfraesrrutura. Urbanismo. Meio Ambiente e Agropecuária 
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5. 00 CRONOGRAMA Físico FINANCEIRO: 

Nem (apedflaçte isâ 	JO 	FET 1 	1AR 1 iui 	JUN 	a ma w o e 

Lucaçio de trator cri grele cnm - 1 
1 Ltt_1.i.Afr-&attMeçr,9ast Haia 1 O 20 

Cern da )tahaü. QueiraM 

2 Iccalidadei - Alta (ut'ib. Alto &egra. SeR. Hera 1 55 1 	75 ID " 40 	20 

C$jeiro de Malhada li nadas 

..... 

Locaçac de trair cem orada cenfli - 

3 
xSaa 	II 	- 	 C&ceira 	«..acc Kce ••• 90 5 5 29 29 

Cecuirta, Sem Yerte,ie 1. Cõrnçc ias 

Quintas 

Loceçac de trator com grade central. 

4 
,candate 	li 	Caboeira 	Sida. 

1W. 51 11111 20 
 

20 20 20 
Cccurtt Sede Ve-tre 1 C~ das 

Quintas 

Locaçk de trator m grá cm 	- 

locahcade O 	.brdlo. Buenos 
5. 

s, 
Hc-a 20 II 48 

Ates is1 	aratz 	aos. Snh, 
Legcrna 

1

TinbaCta 

locaflo ci lre'.r rn grada trtale - 

. 

6 
luca d,i, III, 	nbaÕSt .Jordb. Outros 

Hora 65 55 O 2D 20  
Mssle?lPapat-&e&tóaGnhn 

tia 

Ã TKY 	 conuor, 

- 

loceidale IV 	Cnle. Cotj e 6en.piro. 
7 finquei. 	Prreoca. 	Cnavieira 	Pnheiro. hora 26 30 O 20 20 

bmças Vinins 1 14.1 Csiriatc Cia. 

CeriatiW 

IE.Ç3D CI trair 	3i g'ide curti. - 1 
loca:dala Y - Cetolé. Coluna, 6enapeiro, 

8 rarques, P~ 	Ctinan, tera Pr NOM SI 90 26 90 3 
1 Amigas. Ôrlrte li. Hei Cc,madc, tatu, 

cornaultal 

Loceçeo de tratei cri grade ceinuni - 

- - 

9 locálidatoe V l&rdo Ilc'a Car.,irnra Muni. Hora 29 30 ...  ...  111  ...  ... 

E. DA VIGÉNCIA DO CONTRATO: 

Si O contrato produzirá seus jurídicos e legais eleitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até 3$ de dezembro de 2019. podendo ser prorrogado 
nos termos do artigo 57. da Lei Federal nQ 8.666193. 

Diego Lui1 Leandro Silva 
Comisø4 Permanente 

de Ltcitaçflo 
Presidente 

fl 

fl 
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7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

71 A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESÁ - ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP. qualificadas 
como tais nos termos da lei completar rili 123/2006 e alterações posteriores, porém será permitida também a participação de PESSOA FISICA terdo em 
vista não haver desequilíbrio nem desigualdade de condições para participação junto as MICROEMPRESA - ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP. 

E. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

8.1. À fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de Forma a comprovar a regularidade da proponente, conforme regulamenta o Art. 27 
da lei nQ 8688/93, alterada e consolidada 

82. Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no frontispício os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.° 2019.02.08.1 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL/PROPONENTE: 

8.3. D envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados. todos perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e 
horário indicados no Preambulo do edital. 

A) REUIJISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PESSOA JURÍOIC& 

8.4. CERTIFICADO DE REGISTRO CAOAS1RAI. - CRC expedida pela Prefeitura Municipal de Horizonte, dentro da sua validade, ou comprovante emitido 
pela Prefeitura Municipal de Horizonte de que atendeu a todos os requisitos para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas. 

8.5. HABILITAÇÃO JURIDIC& 

151 REGISTRO COMERCIAL. no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial: devendo, no 
caso da licitante ser a sucursal, Filial ou agência, apresentar o registro da Junta ande opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz; 

8.51 ATO CONSTITUIIVO. ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS E/OU ULTIMO AflITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente 
registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e. no caso de sociedades por ações. 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores: devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência. apresentar o registro da 
Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz; 

8.5.1 INSCRIÇÃO 00 ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples exceto cooperativas 'no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz: 

8.5.4. DECRETO DE AUTDRIZAÇAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo Órgão competente. quando a atividade assim o exigir. 

8.5.5. Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF. do Sócio - Administrador e ou Titular da Empresa. 

8.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 	 )ego Lu$/andro Silva 

8.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ): 	 Presidente  
8.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal. conforme o caso. relativo ao domicílio ou sede do licitante. 

pertinente ao seu ramo de atividade e compati'iet com o objeto contratual. 
8.6.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União. inclusive contribuições sociais, com base na Portaria 

Conjunta RF8/PGFN 11 11 1.751, de 02/tO/2O14: 
8.6.4 Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
2.6.5. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante; 
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856. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
8.6 .7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do 

Titulo VllA da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo Oecreto-lei no 5452, de 1 9  de maio de 1943. 
8.68 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP). nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei 141/2014 e suas 

alterações posteriores. Oecreto Municipal N° 35 de 22 de Agasto de 2011. que pretendam gozar dos benefícios previstos nas referidas leis e decreto, 
deverão apresentar comprovante de Inscrição e de situação cadasiral da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CPNJ e declaração 
que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. bem coma de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento dessa situação. 

8.6.9. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequena porte de que trata o subitem 8.6.8 deverá ser subscrita por quem 
detém poderes de representação da licitante. e devera ser prestada com plena veracidade, sob pena de infringÊncia ao artigo 299 do Código Penal. 

8.6.10. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.6.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. prorrogável por igual período, a critério da administração pública. sara a regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa 

8.6.12. A não-regularização da documentação. no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação. sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da lei no 8.666193. sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a revogação da 
licitação, conforme ocaso. 

8.7. EJIJAIIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

8.71 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do última exercício social, lá exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa . vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios ' podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC. bem 
como por sócio, gerente ou diretor, registrado no órgão competente, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário. devidamente 
averbados na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa ou em outro órglo equivalente. 

8.72 Para fins de comprovação da boa situação financeira da licitante, será considerado o "índice de liquidez Geral' maior ou igual a 1.0, obtida 
através do seguinte cálculo: 

ÂC•RIP 
Endice de liquidez Geral (10) 

PC'ELP 
Onde: 
AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante 
RIP é o Realizável a longo Prazo 
[IP é o Exigível a longo Prazo 

832. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jjrídica. 
8.7.4. Capital social ou patrimônio liquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

8.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

88.1. Atestado de capacidade técnica. emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação do assinante, comprovando 
que a licitante esteja executando ou tenha executado serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação Em se tratando de Atestado fornecido 
por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir com firma reconhecida do assinante. / 

8.8. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 	 Diego Lujeafldi'O Silva 
Comissod Porinanonto 

do LIcflaÇ*O 
Presidente 
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8.91 Declaração de que. em cumprimento ao estabelecido na Lei n 9  9.854. de 27/10/1999. publicada no DOU de 28/10/1999. e ao inciso XXXIII. 
do artigo 79,  da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de IS 
(dezesseis) anos em trabalha algum. salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos: 

8.9.2. Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos: 
8.9.3. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. Ficando ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. (art.32. §2 9 . da Lei n. 9  8.686193). 

8) REDIJISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PESSOA FISICA: 

8.10. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAI. - CRC expedido pela Prefeitura Municipal de Horizonte, dentro da sua validade, ou comprovante emitido 
pela Prefeitura Municipal de Horizonte de que atendeu a todos os requisitas para cadastramento até o terceiro dia anterior à date do recebimento das 
propostas 

^8 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.11.1- Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) da proponente: 
8 11.2- Comprovante de endereço atualizado em nome do proponente; 
8.11.3 - O comprovante de endereço deverá ser atualizado, com data de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da abertura da sessão. 

sendo válidos comprovantes de IPTU. correspondência bancária, contas de água. energia, gás, telefone ou contrato da aluguel de imóvel: 
8.114 - Caso o comprovante de endereço não esteja no nome do proponente, o licitante deverá apresentar declaração de residência sob as 

penes cabíveis. 

8.12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA- 

8 121 . Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
8.12.2 . Provo de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da lJniao, inclusive contribuições sociais, com base na Portaria 

Conjunta RF8/PCFN n 0  1751, de 02/10/2014; 
8.12.3 . Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicilia ou sede da licitante; 
8.12.4- Prova de Regularidade relativa à fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante: 
8.12.5 . Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos 

do Titulo VII-A da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452. de jQ  de maio de 1943. 

8.13. QUALIFICAÇÃO ECONAMICD-FINANCEIRk 

8.t3 1 - Certidão negativa de execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa física. Diego Luis Leandro Silva 
Com

àÈddente

Permanente  
iClt3ÇâO 

8.14. OIJAUFICAÇÂO TÉCNICA: 

8.14? - Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação do assinante, comprovando 
que a licitante esteja executando ou tenha executado serviços compatíveis ou similares com o objeto desta licitação. Em se tratando de Atestado fornecido 
por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir com firma reconhecida do assinante. 

8.15. OUTROS DQCUiNTOS DE HABILITAÇÃO; 

8151. Declaração de que. em cumprimento ao estabelecido na Lei n 9  9.854. de 27110/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, 
do artigo 7. da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de IS 
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos: 

8.15.2. Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos: 
8.15.3 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32. §79,  da lei n Q 8.666193). 

8.16. Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições anteriores serão eliminados e não participarão da fase 
subsequente do processo licitatório. 
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817 Todos os documentos necessários á Participaçâc na presente fase deverão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório competente, 
publicação em árgâo Oficial ou autenticada pela Comissão Permanente de licitação mediante apresertação dos ariginais 

8.18 A documentação apresentada integrara os autos do processo e não será devolvida 
8.19 Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma autenticação. ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos 
perfeitamente legkeis 

8.20 Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento. a exigência referente á autenticação de 
todas as Faces do documento fica sem validade 
8.21 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos. Filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 
fotos, gravuras desenhos, grá'icos ou catálogos apenas como forma de ilustração das prcpostas de preço 
822. Os documentos necessários á participação na presente licitação compreendendo os documentos referentes à habilitação á proposta de preço e 
seus anexos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
823 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatória, apresentados em língua estrangeira. deverão ser autenticados 

pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 
824 Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do documento pelo Internet. a CPI poderá verificar a 

'utenticidade do mesmo através de consulta eletrônica. 
8.25. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos 
envelopes, a licitante deverá scb pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo 
com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente levar o documento à CPL nas 
condições de autenticação exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de 
origem da licitação deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda. 
8.26. Os documentos de habilitação exigidas, quando não contiverem prazo de validade expressamente determtado. não poderão ter suas datas de 

expedição superiores a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da presente licitação. 
8.27. Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de seu bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de serem 

desconsiderados pela Comissão Permanente de Licitação. 

828. Sonente será aceito o documento acondicionado no envelope W. não serdo admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento. 

nem permitido a licitante lazer qualquer adendo em documento entregue à CPI 

829. A CPI poderá. também, para analisar os documentos de habilitação e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e solicitar original de 
documento já autenticado. para fim de verificação, sendo a empresa obrigada e apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a 
partir da solicitação, sob pena de. não o fazendo, ser inabilitada. poderá ainda a CPL suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores 
subsídios para as suas decisões. 
E 30. A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata 

4, PROPOSTA DE PREÇO: 

SI A licitante deverá entregar a Comissão, juntamente com os envelopes contendo os Documentos de Habilitação, ate a hora e dia previstos neste Edital, a 

PROPOSTA DE PREÇO devendo ser confeccionada em DI (uma) via, em envelope fechado e opaco, rubricado no fecho, contendo na parte externa os 

seguintes dizeres 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.° 2013.112.08.1 	
Diego LuisX'eandro Silva 

ENVELOPE "8" -PROPOSTA COMERCIAL 	
Compicitação 

i46 Permanente 
n, L RAZÃO SOCIAL/PROPONENTE: 	
plesiclente 

92 Na proposta de preços devera constar os seguintes dados 

a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, com PREÇO POR FIEM por quanto a licitante se compromete a executar e 
serviços objeto desta licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso, conforme Anexo 1, 

b)Prazo de validade da proposta, que será de 60 (sessenta) dias. 

e') Prazo de execução dos serviços, que será até 31 de dezembro de 2019. contados da ordem de serviços, iniciando no prazo máximo de 05 
(cinco) dias após a emissão da ordem de serviços nos locais determinados pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E 
AGROPECUÁRIA conforme cronograma físico disposto no Anexo 1 
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9.3. Os valores contidos no projeto básico serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (): 
9.4. Os preços constantes da Proposta de Preço da licitante deverá conter apenas duas casas decimais após a vírgula, cabendo à licitante proceder ao 
arredondamento ou desprezaras números após as duas casas decimais dos centavos. 
9.5. Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo a Comissão Permanente de Licitação proceder às 
correções necessárias: 
9.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante. não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos. sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei: 
9.7. A CPL poderá. também. para analisar as propostas de preços e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e solicitar original de documento já 
autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa obrigada a apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da 
solicitação, sob pena de. não o fazendo, ser inabilitada. poderá ainda a CPI suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios 
para as suas decisões: 
98. A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 

10.00 REAJUSTE E DA REPACIUAÇAD DO VALOR CONTRATUAL 

10.1 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice utilizada para construção civil previsto pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, 

OU outro índice que vier a subsitui-lo. ou repactuação do preço do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano. a contar da data de sua 
assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste. 
10.2 - O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos originais. próprios e exclusivos da execução 
contratual e mediante negociação entre as partes. 

11.00 PAGAMENTO: 

11.1 O Pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços conforme cronogrema físico-financeiro, após a emissão da Nota Fiscal, mediante 
atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada as disposições editaltias. através de crédito na conta 
bancaria da Contratada. 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

12.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, URBANISMO. MEIO AMBIENTE E ABROPECUARIA. NA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: P.M. AÇÃO: 
213.608.0010. PROJETO AiIYIDAOE: .090. FONTE: 10010000110 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00/3.3.90.36.00. 

13.00 FISCAL DO CONTRATO: 

13.1 - A Fiscalização do Contrato será exercida pala servidor Luiz Antonio Rodrigues Filho, especialmente designada pelo Ordenador de Despesas. a qual 
deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a lei nil 8.656193. alterada e consolidada. 	 Diego anu is 	Silva 
14. DAS O8RIDAÇÚES CONTRATUAIS: 	 deVcuÇflOfle 

14.1 - As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório. da Lei Federal n. 9  8.666/93, alterada e 

consolidada. 
141 - A CONTRATADA obriga-se a: 

a executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento, observando rigorosamente as especificações 
contidas no Projeto Básico. Edital e demais anexos: proposta. cronograma físico-financeiro e orçamento adjudicados. tudo parte integrante deste 
instrumento independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a 
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos. taxas e quaisquer outros ónus de origem federal, estadual e municipal. bem como, quaisquer 
encargos judiciais au extrajudiciais que lhes sejam imputáveis. inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a tercetrcs. em decorrência da 

celebração do Contrato, e ainda' 
reparar. corrigir ou substituir às suas expensas. no total ou em parte. o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de natureza; 
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responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na 
execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsablidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, 

manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representã-lo na execução do contrato. As decisões e providências que 

ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes 

aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no artigo 65. § 1 9  da 
lei n 8 666/93 alterada e consolidada 

b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à prote;ão ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio 
ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal estadual e municipal em vigor, inclusive a lei n. 9  9.605, publicada no D.0.0 de 
13/02/98 

c) responsabilizar-se perante os Órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por 
ação ou omissão sua. de seus empregados prepostos ou contratados: 

d) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo á CONTRATANTE relação nominal dos mesmos, contendo 
,.ientidade e atribuição/especificação técnica 

e) pagar seus empregados no prazo previsto 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 contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais. FOTE. PIS. 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc.. ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas 
e/ou judiciais uma vez que a inadmpiência da CONTRATADA com referência és suas obrigações não se transfere a CCNTRATANTE. 

f) disponibilizar, a qualquer tempo. toda documentação referente ao pagamento dos tnibtos seguros. encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO 
143 - É de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais trabalhistas. previdenciários tributos, taxas. tarifas e 

outras emolumentos que se fizerem necessários à execução do serviço. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais documentos 
devidamente quitados para melhor desempenho a eficácia dos contratos consumados. 

14.4 - No caso de constatação da inadequação dos serviços ás normas e exigências especificadas no Edital, oeste contrato, no Projeto Básica e na 
Proposta da Contratada. o Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequados és supracitadas condições 
145-A CONTRATANTE obriga-se a 

& assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus tõcnicos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizerem necessárias os 
serviços, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que. eventuaimente, forem soiicitados. 

b) efetuar o pagamento na forma prevista neste Instrumento. 

c) executar a fiscalização dos serviços. 

1 45. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

151 Este proieto básico visa atender as exigências legais pa-a o procedimento licitalõrio na modalidade tomada de preços. constando todas as condições 

necessárias e suficientes ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam. ou frustrem o caráter competitivo 
e estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 

sua especificação 
15.2 Reproduza-se fielmente este projeto básico na minuta do edital e edital. 

Diego Luis Le ndro Silva 
Comissa 	rinanonte 

doUf~ 
' dente 

É, - 
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ANEXO II 
MINUTADO CONTRATO 

CONTRATO N. 51  <CONTRAIO> 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE. Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interna, inscrito no CNPJ sob n. 9  23.555.I96/000I86. com  sede na Av. 
Presidente Castelo Branco. flP  5100. Centro. Horizonte/CE, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. URBANISMO, MEIO AMBIENTE E 
AGROPECUÁRIA., neste ato representada peio(a) respectivo(a) Secretário(a). Sr(a). ... ........................ doravante denominado CONTRATANTE e a 
empresa <CONTRATADA>. inscrita no CNPJ sob o n 9  <CNPJ>. com sede no endereço <ENO', neste ata representada por <REPRESENTANTE', inscrito no CPF sob 
o n3 <CPF'. doravante denominada CON1RATADA, celebram o presente Contrato na forma e condíçes seguintes 

iAiJSULA PRIMEIRA -DD FUNDAMENTO LEGAL  

O presente contrato é celebrado com fundamento no processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS tombado soba H 9  2019.02.08.1 e se rege 
pelo disposto na lei Federal 8.668193, alterada e consolidada, 

tUUSUNDi-bb 	 - 

2.1- O objeto da presente avença é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AI3RÍCOLA/TRATI]RES DE PNEUS COM GRADE PARA PREPARAÇLD 
DE IJ1EAS/GRADAGEM. VISANDO O PLANTIO DE CULTURAS DE SEDUEIRO E LIMPEZA DOS POMARES DE CAJUEIRO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
HORIZONTE NU ANO AOR(CDIA 2019. mediante execução indireta. no regime empreitada por preço unitário, na conformidade do Projeta Básico. Edital e 
demais anexos, bem como proposta adjudicada. tudo parte integrante deste instrumento independente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO PAGAMENTO EDO REAJUSTE  

3.1- O valor global da presente avença é de <P2 VALOR>, a ser pago em conformidade com a execução dos serviços efetivamente realizados, segundo as 
mediçnes atestadas pelo contratante, considerando as disposições da proposta. da cronograma físico-financeiro e do orçamento adjudicadas, salvo 
modificação contratual na forma da lei. 
3.2 - O Pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços conforme cronograma físico-financeiro, após a emissão da Nota Fiscal, mediante 
atesto da execução das serviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada as disposiçoes aditalícias. através de credito na conta 
bancaria da Contratada. 
3.3 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice utilizado para construção civil previsto pele Fundação Getúlio Vargas - FGV. 
Ou outro índice que vier a substituí-Io. ou repactuação do preço do contrato. desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua 
assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste. 
3.4 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselho o pagamento, a CONTRATADA será cientificada. a Fim de que tome providências. 
3,5 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 
a)quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita. dentro do prazo fixado; 
&quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE; 
c)inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços. 
3.6 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). ou outro índice que vier a substituí-lu. 
ou a repactuaçâa do preço do Contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da apresentação da proposta. 

3.8 .1 - No cálculo dos reajustes se uti?izará a seguinte fórmula; 

;:ego Luis kandro Silva 
- 	 Com:ss,VPermanenie 
- 	. 	 cIJIcitação 

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
lo z índice inicial - refere-se ao más da apresentação da proposta; 

índice final - refere-se ao mês de aniversário anual do contrato. 
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OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante. 

3.7 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a 
justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porem de consequõncias incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou. ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou tato do príncipe, configurando álea económica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II. 
alínea "d" da Lei 8.665193. devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

3.7.1 - O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos originais, próprios e exclusivos da execução 
contratual e mediante negociação entre as partes. 

CLÁUSULA QUARTA —00 PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÉNCIA 	- 

O prazo para a execução dos serviços contratados é até 31 de dezembro de 2019, contados do recebimento da ordem de serviço, findo o qual os 
serviços deverão estar concluídos. 

4.2- O início dos trabalhos ocorrerá dentro de 05 (cinco) dias seguintes ao recebimento da Ordem de Serviço. 
4,3- li presente instrumento contratual produzira seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá ate SI de dezembro de 2019. 
podendo ser prorrogado, na forma do artigo 57. da Lei Federal 0 8.688193. alterada e consolidada. 
4.4- Os prazos de início de execução. de conclusão e de entrega dos serviços admitem prorrogação. desde que necessariamente justificada por escrito e 
previamente autorizada pelo contratante. mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio económico financeiro. 
desde que ocorra qualquer dos motivos descritos no § 1 9  do artigo. 57 da lei de Licitações. 
45- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico. financeiro adaptado às novas 
condições propostas, os quais serão analisados e julgados pela contratante. 

CLÁUSULA ÜIJIHTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Si- A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/SECRETÁRIA 01 
INFRAESTRUTjJRA. URBANISMO. MEIO AMBIENTE E ACROPECIJÁPIA. NA  SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01. AÇÃO: 20.608.0010. 
PROJETO ATIVIOAOE: lOBO. FONTE: 1001000900, ELEMENTO DE DESPESA- 3.3.99.39.0013.3,90.36.00. 

CLAIJSULA SEXTA—DAS OBRIGAÇÔES CONTRATUAIS 

61 As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocetório. da Lei Federal n.O 8.666/93, alterada e 
consolidado 

61- A CONTRATADA obriga-se a 
a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento, observando rigorosamente as especificações contidas 
no Projeto Básico. Edital e demais anexes; proposto, cronograma físico- financeira e orçamento adjudicados. tudo parte integrante deste instrumento 
independente de transcriçào, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade 
peo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros ônus de origem federal, estadual e municipal. bem como. quaisquer encargos judiciais ou 
extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato. e 

ainda: 
- reparar. corrigir ou substituir às suas expensas. no total ou em parte. o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de natureza: 
- responsabilizar-SE pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do 

contrato. não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
- manter preposto. aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências Que 
ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. uais. acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no artigo 65. 5 t da lei n.
9  

- aceitar nas mesmas condições contrat  
8.959/93. alterada e consolidada. ego Luís(afldrO Silva 

'emissàO eflDaflOfltC 
Õe 1ucltaçO 

c-)resideflte 
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h) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e 
a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei n. 0  9.605. publicada no 6.0.11 de 13/02198: 
c) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos: ao meio ambiente causados por ação ou 
omissão sua, de seus empregados. prepostos ou contratados: 
d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação. desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou 
componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
e) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos mesmos. contendo identidade e 
atribuição/especificação técnica. 
O Pagar seus empregados no prazo previsto 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 contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais. FGTS. P13. 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc.. ficando excluído qualquer solidariedade da CONTRATANTE. por eventuais autuações administrativas 
e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE: 
6.5- A CONTRATANTE obriga-se a: 

assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos. devidamente identificados, a todos os locais onde se fizerem necessárias os serviços. 
.restando-lhe todas as informações e esclarecimentos que. eventualmente. forem solicitados: 
b) efetuara pagamento na forma prevista neste instrumento. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇOES 	 - 

7.1 - A Contratante reserva-se o direito de. a qualquer tempo. introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações. 
7.2 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, o valor 
respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base na planilha orçamentária da contratada. 
7.3 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da contratada os itens correspondentes com os seus respectivos preços unitários, 
serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de HORIZONTE. mantida a proporcionalidade da 
diferença entre o valor global estimado pela Administração e o valor global contratado. 
7.4 - À Prefeitura Municipal de HORIZONTE caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, 
até o limite correspondente e 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. mantendo-se as demais condições do contrato nos 
termos do art. 65. parágrafo 1°. da Lei 0 8.666/93. 
7.5- Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo Aditivo/Termo Subtrativo ao contrato 

#flLAIJSULAOITAVA- DAS SANÇOES  

8.1- A Contratada sujeitar-se-á. em caso de inadimplemento de suas obrigações sem prejuízo da outras sanções legais e da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas de modo cumulativo, independente de seu número. com  base nas violações praticadas durante a 
execução desse contraio: 

- 0.05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta excedera prazo de enirega previsto no cronograma físico, salvo 
quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global: 

- 0.1% (um décimo por certo) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços estejam concluídos, 
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras 

penalidades previstas em lei; 
0.01% (um centésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital ou no 

Contrato, conforme o caso: 
• 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte. sem 

prévia autorização escrita da Contratante; 
- 596 (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica emitidas pela 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
Diego 1 ' Leandro Silva 

8.2- A contratada sujeitar-se-á. ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 	 Comi 
	

Permanonto 

- advertência: 	 Presidente 
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital: 
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 05 
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(cinco) anos:  

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou 
até que sela promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicado com base no item anterior. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas no instrumento convocatória e as 
previstas em lei ou regulamento. 

9.2- Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua 
execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma do artigo 18 da Lei 8.666/93. 
9.3- O procedimento de recisõo observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da lei de licitações. 

'üuÊtÂ DÉCIMA PÁS Sçt GERAIS 1 	1 11.11 1 1 - ±111111 1 
10.1- O CONTRATADO se obriga a 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. 
10.2- O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta licitatõria. 
102- O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei 0 8.666193. alterada e consolidada, 
10.4- A inadimpléncia do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento. nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
105- O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais. não poderá subcontratar partes do serviço sem a 
expressa autorização da Administração. 
10.6- A Adninistração rejeitará. no todo ou em pana, o serviço executado em desacordo com os termos do Processe licitatório e deste contrato. 
101- Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 00 FISCAL 00 CONTRATO 
11.1-Á Fiscalização das Contratos será exercida pela servidora: LUIZ ANTÓNIO ROORlGU'FI1HO especialmente designado pela Urdenedora de Despesas, a 
qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a lei n8.688/93. alterada e consolidada. 

'tAlJSLJLADÉClMASE6UNOA-130FURU 
121- O foro da Comarca 	HÕI?IZONTE. Estado do Ceari é o competente para dirimir questões dorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao 
disposto no § 2 2  do art. 55 da lei 8.668 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada. 

Assim pactuadas. as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinem, para que produza os seus jurídicos a legais 
efeitos 

HURIZONTE-CE........de 	.............de ...... 

CONTRATANTE: 
<SECRETARIO> 

CONTRATADA: 	
Diego 	

Purmafloflie 
' Leandro Silva 

COOu ' o 
<REPRESENTANTE> - CPF n. 9  <CPF>  de LicuiaÇ&) 

Presidente 
TESTEMUNHAS: 

NOME E CPF: 

NOME E CPF: 
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ANEXO III 
PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissáo Permanente de Usação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A empresa 4ICITANTE>. cadastrada no CNPJ/CPF sob o 
as penas da lei: 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob 

(1)flue acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n. 0  8.666/93. alterada e consolidada, e as condições desta 
TOMADA DE PREÇOS N. 9  29I9.1321181 

(2) Que, até a presente date. não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo ticiletório; 
(3) Ove nos valores apresentados abaixa estão inclusas todos os tributos. encargos trabalhistas. previdenciarios. fiscais e comerciais, 

taxas, fretes, seguros. deslocamentos de pessoal custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual. inclusive a 
margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execuçao dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso 
seja proclamada vencedora. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO ASRICOLAJTRATDRES DE PNEUS COM GRADE PARA PREPARAÇÃO DE 
ÁREAS/GRAOAGEM, VISANDO O PIANDO DE CULTURAS DE SEDUEIRO E LIMPEZA DOS POMARES DE CAJUEIRO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
HORIZONTE NO ANO AGRICOLA 2013. 

ti 	I•p_ liaM. 	1 	jwt. Valer Ur'rtára R$ 	 Q'a'crTcteI P$ 
1 tx.çIoStrtv com çnSc-"-tI-Mof*sU.kt I4n 

Ahy,.kaCaainÓIlfl.da&*4adn 

lira  2' Lxaçkdetntrctngçfficar,rIls.loSdflI- Alie EstrmAlta 
lwr kse Ca.øv da M.u. &efldn 

1 Lacoç3aduitcr com çse com um -lccaleI-Cachoaira.dcumda  

Coaros. Sem. YenI.Cr, 	dar OMu 

4, ccct  lira 	 - - - 

Ceou,iroi. Seda. 'Ivt.ntt t Ctna das 0u'In 

1 	
. xaçarfl:,n roce tn-ccaldóN-fr*,aJc.'d& Nor. 	IDO - 	 - - - - 
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"Lccaç1càtritjr:n;radewtnL-L4_tWC**Cola HOra 
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8. Hrg 	200 
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VALOR GLOBAL, RI 
Razão Social/Proponente. 
CHPJ/CPF 
Endereço. 
Cidade/UF 
CEP 

silva

0112,90 LUÍS ?tdtO   
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PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

Prazo de execução dos serviços: até 31 de dezembro de 2019 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Observaçóes: 
• 	O licitante declara que temo pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Oásico deste edital, 
• 	Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão inclu(das todas as despesas necessárias à execução dos 

serviços, inclusive as relacionadas com: 
• 	Materiais, equipamentos e mão'de-obra. Salários, encargos sociais, trabalhistas. previdenciários e outro: 
• 	Tributos taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações: 
• 	Seguros em geral. bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e 

prejuízos causados á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

fl 
LocallDate' ...............................de ...................de ......... 

Assinatura Proponente 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal 

A 

Õços'\'1a  
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N.° 2019.02118.1 

(Prova de cumprimento 00 disposto no Inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal) 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA/TRATORES DE PNEUS COM GRADE PARA PREPARAÇÃO DE 
ÁREAS/GRADASEM, VISANDO O Pl.AN11O DE CULTURAS DE SEDIJEIRU E LIMPEZA DOS POMARES DE CAJUEIRO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
HORIZONTE NO ANO AGRÍCOLA 2018. 

DECLARAÇÃO 

_.___. Inscrito na CtIPJ/CPF n°.................... por intermédio de seu representante lega o(a) Sr(a)..........................portador(a) da 
Carteira de Identidade n C .. e do CPF n9  ......................... DECLARA. para fins do disposto na TOMADA DE PREÇOS N.° 2019.02.08.1 que: 

a) sob as penas da lei, para todos os uns de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório. 
junto ao Município de Horizonte. Estado do Ceará. que. em cumprimento ao estabelecido na Lei n 9  9.854. de 27/10/1999, publicada no DOU da 
2811011999. e ao inciso XXXIII. do artigo 70,  da Constituição Federal. no emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem emprega menores de IS (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se posse prestar. especialmente para fins de prova em processa Ucitatõrio, 
junto ao Município de Horizonte. Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos: 

c) sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatôrio. bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, fios termos do art. 32. 0. da Lei n. 0  8.868193. 

Pelo que. por ser a expresso da verdade, firma a presente. sob as penas da lei. 

(data) 

(representante legal) 

t
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N,Q 2019.02.08.1 

(Enquadramento como ME e/ou EPP) 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA/TRATORES DE PNEUS COM BRADE PARA PREPARAÇÃO DE 
ÁREAS/GRADAGEM, VISANDO O PLANTIO DE CULTURAS DE SEQUEIRO E LIMPEZA DOS POMARES DE CAJUEIRO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
HORIZONTE NO ANO AGRÍCOLA 2018. 

DECLARAÇÃO 

..........inscrita no CNPJ n°.................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................... portador(a) da Carteira 
de Identidade n. ... .................. ... .... e do CPF n .........................DECLARA, sob as penas da lei para todas os fins de direito a que se possa prestar. 
especialmente para fins de prova em processo Iicitatõrio, junto ao Município de Horizonte/CE, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N. 9  2019.02.08.1 
ser MICRO EMPRESA-ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP. nos termos da legislaçao vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4 9  do artigo 30  da Lei Complementar n 0  123/2006. 

Pelo que. por ser a expresso da verdade, firma a preseite. sob as penas da Lei. 

- (data) 

(representante legal) 

Oteg Lu)kyatdbo 
SW8 

Ponflanonte 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.O 2013.02.08.1 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  DE MECANIZAÇÃO AGRICDLAJTRATORES DE PNEUS COM GRADE PARA PREPARAÇÃO DE 
ÁREAS/GRADAGEM, VISANDO O PLANTIO DE CULTURAS DE SEDIJEIRD E LIMPEZA DOS POMARES DE CAJUEIRO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
HORIZONTE NO ANO AGRÍCOLA 2015 

PROCURAÇÃO 

"tUTORGANTE: «< NOME DA EMPRESA/PROPONENTE, CNPJ/CPF 1 , 12. e ENDEREÇO>)) neste ato representada por seu (titular, sócio, diretor ou 
representante: Sr. «<NoME»>. qualificação (nacionalidade, estado civil. profissão. RG e CPF) 

OUTORGADO: «NOME DO CREDENCIADO>» qualificação (nacionadade estado civil. profisso. PC. CPE e endereço). 

PODERES: A OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para representá-lo junto ao Município de Horizonte/CE, na sessão de 
TOMADA DE PREÇOS N.° 20I102.O8.L podendo o mesmo, assinar propostas de preços. atas, contratos. entregar durante o procedimento os 
documentos de credenciamento. envelopes de documentos de habilitaçao e proposta de preços, ass;nar toda a documentaçao necessária, e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive 
interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

(data) 

(representante legal) 

Leandro Silva 
Coo'ii$sâo PermaC*AIC 

de Liat3Ç 
Presidente 


