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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N." 2019.03.20.1-PE 

ANEXO! - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E 
SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 8.666 DE 21106/93 ALTERADA PELA LEI N.° 8.883194 DE 
08.06.94 E LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, LEI 
147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N°070 DE 31.12. 14, LEI 12.846/2013, 
DECRETO MUNICIPAL 021 DE 01.06.2018 E DECRETO MUNICIPAL 048 DE 28.12.2018. 

1. OBJETO: Contratação de empresa, no âmbito da instituição de ensino, para contratação pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social, de estagiários para a implementação do componente de visita domiciliar 
do Programa Primeira Infância no SUASCriança Feliz, com base na lei n° 13.257/20lÓ, Decreto 11°  

8.80 2016 e l.ci o" 11.788/08. 

o 2. JUSTIFICATIVA: 

2. 1. .' Administração visa contribuir na formação dos alunos da rede de ensino superior para o mercado de 
trabalho, através de atividade proftssional e curricular para complementar o aprendizado através da prática 
supervisionada dos conhecimentos teóricos. Os estagiários exercerão a atividade de visitadores para 
promoção de ações de desenvolvimento infantil dos beneficiários do Programa Primeira Infância no 
SUAS Criança Feliz, financiado com recursos federais, conforme instituido pela Portaria Ministerial n° 
295 2016. 

2.2. Cabe à Administração avaliar, a cada contratação, como se efetivará o cumprimento aos ditames 
insculpidos no artigo 48 do lstafltto das MF EPP (lei 123: 2006), notadamente aqueles de caráter 
compulsório, a seguir reproduzidos: 

Ari. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta lei 
Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei 
Complementar n" 147, de 2014). 

1 - deverá realizar processo licitatõrio destinado exclusivamente a • participação de microcmprcsas e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais); (Redação dada pela Lei Complementar n" 147, de 2014). 

Assim, considerando a amplitude e generalidade do beneficio contido no inciso 1, há que se verificar, de 
plano, se estão presentes condições que impliquem a realização de licitação exclusiva entre micro e 
pequenas empresas nos itens de contratação cujo valor seja de ate' RS 80.000.00. 

No caso em questão, através (lesta licitação, a administração pretende contratar empresa, no_âmbito da 
institwsãode ensino , e quando verificamos as pesquisas de preços apresentadas, não identificamos 
nenhuma instituição enquadrada como ME.-FPP, também não encontramos no cadastro de fornecedores e 
prestadores de serviços desta prefeitura nenhuma instituição de ensino com enquadramento como 
Ml ll'l'. }; por estes motivos, entendemos ser inviável a licitação exclusiva com NIE EPP para o objeto 
aqui tratado. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Serviços de desenvolvimento, operacionalização, acompanhamento 
e inteaçã() de 17 (dezessete) estagiários, do programa estudante estagiário do município de Horizonte, 
cursando ensino superior, incluindo as especificações abaixo: 
a) 1 )isponibiliiar estágios para estudantes de nível superior, com carga horária minima de 20 (vinte) 

horas semanais sendo horário variável limitado a 04(Quatro) horas diárias durante 05 (Cinco) dias; 
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h) Celebrar e emitir Termo de Compromisso de Realização de Estágio devidamente assinado pela empresa 
concedente, pela instituição de ensino e pelo aluno. () mesmo deverá constar todas as cláusulas que 
nortearão o contrato de estágio, tais como: 

• Dados de identificação das partes, inclusive cargo e função do supervisor do estágio da parte concedente 
e do orientador da instituição de ensino; 

• As responsabilidades de cada uma das panes; 
• Objetivo do estágio; 
• Definição da área do estágio; 
• Plano de atividades com vigência; 
• A jornada de atividades do estagiário; 
• A dermiçãc) do intervalo na jornada diária; 
• Vigência do Termo; 
• Motivos de rescisão; 
• Concessão do recesso dentro do período de vigência do 1ermo; 
• Valor da bolsa, nos termos do art. 12 da lei n°11.788 2008 Cartilha 1&larecedorasobre a lei do 

1 -'stãgiol.ein°11.788/200818; 
• Valor do auxílio-transporte, nos termos do art. 12 da Lei ri" 11.788 200$; 
• Concessão de beneficios, nos termos do § l°do ari. 12 da lei ri' 11.788. 2008; 
• O número da apólice e a companhia de seguros. 
c) Acompanhar e emitir comprovação da regularidade da situação escolar do estudante através de 

Relatórios de Estágio a cada semestre, pertinentes ao estágio cumprido; 
ti) Controlar os prazos de vencimento dos Termos de Compromisso de Realização de Estágio, emitido os 

termos de renovação, quando necessário; 
e) Controlar os prazos de recesso obrigatório, dentro de cada período de 12 meses, o qual o estagiário 

deverá ter um recesso de 30 dias, que poderá ser concedido em período continuo ou fracionado, 
conforme estabelecido no Termo de Compromisso. () recesso será concedido. prekrencialmente, 
durante o período de férias escolares e de forma proporcional em contratos com duração inferior a 12 
meses segundo o art. 13 § 2° da Lei ri '  11.788:2008; 

1) Emitir certificado individual de seguro de acidentes pessoais necessário pata a promoção da saúde e 
prevenção de doenças e acidentes, considerando, principalmente, o, risco ,  decorrentes de làtores 
relacionados aos ambientes, condições e formas de orgatiivçào do trabalho em favor dos estagiários, a 
cobertura deve abranger acidentes pessoais ocorridos com o estudante durante o período de vigência do 
estágio, 24 horas dia, no território nacional. Cobre morte ou invalidez permanente, total ou parcial, 
provocadas por acidente. O valor da indenização (leve constar do Certificado Individual de Seguro de 
Acidentes Pessoais e deve ser compatível com os valores de mercado; 

g) Emitir comprovante de pagamento da bolsa e do auxilio-transporte para o aluno mensal e para a 
Instituição de Ensino através de relatório trimestral; 

li) Emitir comprovante de redução da jornada de trabalho quando necessário segundo art. 10 §2° da lei n° 
11.788 200$; 

i) Emitir rescisão tio Termo de Compromisso quando se fizer cogcntc, que pode ser rescindido 
unilateralmente pelas partes e a qualquer momento; 

;) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 
social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislação relacionada à saúde e segurança 
no trabalho art. 11 da Lei n91.788/2008; 

1) Indicar funcionário do quadro de pessoal, com lbrmação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até dez estagiários 
simultaneamente; 

m) Em caso de desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida 
das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

n) Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 
o) Enviar à instituição de ensino, com periodicidade niinima de seis meses, relatório de atividades, com 

vista obrigatória ao estagiário art. 9° da Lei n° LI. 788 2008. 
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4. LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO Dos SERVIÇOS,  VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO: 
4.1. Os serviços presenciais contratados deverão ser prestados no Município de Horizonte 'Ci?, correndo 
iodos )S eventuais custos relativo, a passagens, hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, 
seguroç e demais despesas ncccssánas à execução dos Serviços ½s expensas da contratada; 
4.2. Os serviços Licitados deverão ser iniciados DC) pntz() de 05 (cinco) dias, a contar da expedição de 
ORÍM?\I DE SERVIÇOS pela Administração no local determinado pela unidade gestora. e serão 
executados pelo penodo de 12 (doze) meses. 
4.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  POR ITEM. 
4.4. O valor global estimado é de R$ 7.819,32 (sete mil oitocentos e dezenove reais e trinta e dois 
centavos). O valor constante do presente orçamento foi calculado tendo-se como base o preço médio após 
a realização de três pesquisas de preços praticadas no mercado. 

O . 

 

ITEM ' 
-- ..I 5ESCÜiTÇÂO 	- 1_li 	I UNQLQUANt 

Prestação de serviços de desenvolvimento, operacionalizaçâo, 
1. 	acompanhamento e integração de 17 (dezessete) estagiários do programa Mês 	12 

estudante estagiário do niunicpio de Horizonte, cursando ensino superior. 

_Quantidade de Estagiários ..j... Val or  Unitário por S!agIÍ*IO .Valor Ms."4 L Valor Anual 
17 	 R$38,33 	-. 	R$651,6l -- RS 7.819,32 

5. CARTA PROPOSTA: 
5.1. A Carta Proposta, sol, pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário especifico, 
conforme o Anexo II do instrumento convocatório, e enviada exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sem a identificação do fornecedor, contendo a caracterização cio serviço proposto no campo 
discriminado, contemplando es itens lotes, em conformidade com o termo de referência - Anexo 1 do 
Edital, a qual deverá conter: 

5.1.1. A modalidade co número da licitação: 
5.1.2. Endereçamento ã Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte; 
5.1.3. Prazo de execução dos serviços confbrmc os lermos do edital; 
5.1.4. Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.1.5. Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no 

edital; 
S. 1.6. Os valores unitários e totais de cada itemílote cotado, bem como o salor global da Cana 

Proposta por extenso; 
S. 1.7. Declaração de,  que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

serviço referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a 
Cectiç.'tC) do objeto desta licitação. 

5. 1.8. 1 kclaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
('ana Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
5.2. O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às e.igências 
de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que Ibrem 
ektuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas 
e lances. 

5.2.1. A Cana Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo 11 
Moticio de Carta  Proposta. 

5.2.2. A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na lontra 
do .ncxo lido Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no íormato /.ipiile (zip). O nome 
do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Amxoi.:ip, e o tamanho de cada arquivo não poderá 
exceder a 500K1). 
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5.3. Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 

5.3.1. Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do serviço Cotado. 
5.3.2. Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, 

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ta.as, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, flA() cabendo 
nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta; 

5.3.3. 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. 

5.3.4. Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, 
insertos no Termo do ,  Referência, que serão considerados preços máximos para efeito de contratação. Não 
serão adjudicadas Cartas Propostas com valor superior aos preços unitários e totais estimados para a 
contratação. 

5.3.5. Na análise das Ganas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Preço por Item, 
expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Item. 
5.4. Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 

5.4.1. A Carta Proposta deve contemplar o quantitativo do item lote em sua totalidade conforme 
licitado. 
5.5. O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão 
de abertura desta licitação, conforme artigo 6° da Lci n°. 10.5202002. Caso a licitante não informe em sua 
Carta Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido no Edital. 
5.6. A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e 
seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condiç8es de participação, competição, 
julgamento e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à 
legislação aplicável, notadamente às Leis Federais ii' 10.520 02 e 8.666 93. 
5.7. Somente serão aceitas Cartas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos 
seus anexos, no sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem 
permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Pregoeira por meio do sistema. 
5.8. Será dctdassi içada a Carta Proposta apresentada cm desconformidade como disposto neste item. 
5.9. Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial, depois de • declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta Proposta final 
consolidada, em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, para o endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5100, ('entro, llorizonte-Ce, CEP 62.880.00 
Au. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 

5.9.1. A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua, portuguesa, com a 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e 
assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 

a) 1 )ados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a 
licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o 
julgamento da licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa fisica ou jurídica), aposição 
do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNI'J ou ('l'F; 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, 
R4. nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e 
II', cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar 
contratos em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os 
dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação. 
5.9.2. .\ Cana Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem S. 1, 

inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, atualizados em 
consonância com o preço obtido após a fase de lance ."negociação. 
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5.9.3. A proposta final consolidada por item não poderá conter valores unitários e totais superiores 
ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo 
o licitante readequar o valor do(s) item(ns) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o 
Jr()CCO licitatOflO. 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

6.1. OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, na Ibrma 
dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666 93, alterada e consolidada, habilitar-se-Mo à presente licitação 
mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 6.3 a 6.7), os quais serão 
analisados pela Pregoeira quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade. 
6.2. Os documentos de Habilitação compreendidos nos itens 6.3 a 6.7 deste termo de referência deverão 
ser remetidos imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a solicitação tia Pregoeira, por e 
mail à Comissão Permanente de Pregão, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do 1 dia útil subsequente ao envio eletrônico. 

fl 6.2.1. O e.mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: pregÂothorizonte.ee.gov.br  
6.2.2. O endereço para entrega dos documentos em original ou cópia autenticada As'. Presidente Castelo 
Branco, 5100, Centro, Ilorizonte-Ce, CEP 62.880.00. AU. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-
Cc. 

6.3. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
6.3.1. REGISTRO COMERCIAL, no ca de empresa finta individual, no registrn público de 

empresa mercantil da Junta Comercial; 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. 

6.3.2. ATO CONSTITUTIVO, EST1VITT() OU CONTRATO SOCIAl. E iXfl)S OS SEUS 
ADITIVOS H:'OU ULTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro 
público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de 
sociedades por açôes, 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. 

6.33. IMSCItIÇÃ() DO ATO cx)NsTrn"nvo, no caso de sociedades simples exceto 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 

Ø
exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial 01) agência, apresentar o registro no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 

6.3.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e AVO IME REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.3.5. Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foro) e comprovante de (TE, do Sócio. 
Administrador e ou Titular tia Empresa. 

6.4. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

6.4.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais). com base na Portaria Conjunta RFB l'CWX n° 1.751,4v 02 lO 2014; 

6.4.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; 
6.4.5. Prova (te Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
6.4.6. l'rcwa de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço  
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6.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-. das Consolidações das leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, dc 1' de maio de 1943. 

6.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMiCO-FINANCEIRA: 
6.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata; recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 
6.5.2. Capital social mínimo ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

arrematado, podendo a comprovação ser feira através da apresentação da Certidão Simplificada emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.6.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público OU privado, 

com identificação do assinante, comprovando que a l.lCl'l'AN'lF esteja executando ou tenha executado 
serviços compatíveis ou similares com o objeto da licitação. 

fl  6.6.1.1. Em se tratando de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vil -
com firma reconhecida tio assinante. 

6.7. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.7.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei W. 9.854, de 27: 10. 1999, 

publicada no P01' de 28:10 1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7 0, da Constituição Federal, não emprega, 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de Já 
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme modelo constante nos Anexos do edital; 

6.7.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidónea para licitar 
ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV tio art. 87 da lei N°. 8.666:93 e da 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei N°. 8.666/93), conforme modelo constante nos Anexos do 
edital; 

6.8. No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA DE 
HORIZONTE, a documentação mencionada nos st'bitcns 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela 

fl apresentação do Certificado de Registro Cadastral (C'R(') junto à Prefeitura de Horizonte, assegurado, 
neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes, o qual deverá ser entregue 
acompanhado tios documentos tratados nos subitens 6.6 e 6.7 deste termo de referência, cuja autenticidade 
e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira. 

6.8.1. A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Horizonte deverá 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto do edital. 

6.9. Será inabilitado o licitante que não atenderas eigàcias do edital referentes à lkse de habilitação, bem 
como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma. 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
7.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efëitos a partir da data de sua assinatura e vigerá PELO 
PRAZP..PE 12 (DOZE) MESES, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da lei Federal n° 
$.ÓÓÓ. 93 

S. PAGAMENTO: 
8.1. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de conformidade com as 
notas fiscais:Ittt,ras devidamente atestadas pelo gestor da tlespia1iscaI do contrato, acompanhadas tias 
Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, lG'l'S e CNLYI', do 
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contratado, todas atualizadas, observadas  as condições da proposta. 

8.2. ()pagamento será efetuado cm até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada 
neste subitem, observadas as disposições editalicias, através de crédito na Conta Bancária do lbmecedor OU 

através de cheque nominal. 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da licitaçào correrá à conta dos recursos 
oriundos da Prefeitura Municipal de horizonte CE, através do Fundo Municipal de Assistência Social - 
RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, na seguinte 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: L:NIDADF ()RÇANIFNTARIA: 15 02; AÇÃO 08 243 0018; 
PRO.JF'lt) ÂTIVII)ADF: 2.074; FONTE: 1311000000; EIFPvIFNTO DE l)FSl'l?SAS: 3.3.90.39.00. 

10. FISCAL DO CONTRATO: A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Jose Aédo 
Ferreira da Silva Júnior, especialmente designado pela Ordenadora de 1 )espcsas, O (lual deverá exercer em 
toda sua plenitude a ação de que trata a Lei no 8.006: 93, alterada e consolidada. 

o 11. OIJRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, parte integrante do 

contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 
b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se 

obriga a atender prontamente; 
c) Arcar com as despesas de execução dos serviços nos locais determinados pela contratante, assumindo 

todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, 
tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostas, alimentação do seu 
pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, 
seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc, e 
ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a inexistência de qualquer 
vinculo empregaticio ente seus empregados e/o.' prepostos e a contratante; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros cm virtude do objeto do contrato a ser 
firmado; 

e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da contratante; 

9 Submeter-se ás normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição e 

o g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
urbanidade na relação interpessoal;- 

prazos esiahektidos 

li) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na execução, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualiiado do contrato, na forma do § L° do artigo 65 da 
Lei n°8.666 93. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Exerter a fiscalização da execução do trabalho; 
li) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para lácilitar o acesso da contratada a todas as 

informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata o termo dc 
referência, parte integrante do contrato; 

C) Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

13. SANÇÕES. 
13.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar o contrato 
OU apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçào de seu 
objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Municipio de 
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Horizonte e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 5(cinco) anos, 
sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 

13.1.1. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) recusar-se a assinar o contrato; 
h) apresenta.r documentação falsa exigida para o certame; 
c) não mantiver a proposta ou lance; 
d) fraudar na execução do fornecimento contrato; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 
contados do recebimento da Ordem de Serviços no endereço constante do cadastro, até o limite de 15 0 0 

(quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento 
na entrega dos bens; 

13.1.3. multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 
13.2. Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento ou cm 
outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n°8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as-
seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global tio contrato, conforme o caso; 
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de l )ocumento de .rrecadaçào Municipal tXM. 

13.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 

13.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o vator devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Niunicipio e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
13.4. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

13.4.1. o &N-cumprimento das condições contratuais ou o seu cumprimento de forma irregular; 
13.4.2. a não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

fl estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
13.4.3. a não aceitação da redução do preço oftrtado, quando se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 
13.4.4. razões de interesse público; e 
13.4.5. quaisquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei n°8.666/93. 

13.5. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

13.5.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 

a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
li) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de 
Horizonte e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 05 
(cinco) anos. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1. Este termo de reícrência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatõrio na 
modalidade Pregão Eletrônico, constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando proibido por 
este termo exigir cláusulas (itt condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra 
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circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme disposto RIOS incisos 1, 1.1 e lii do 
arr. 3° da Lei N°. 10.520/02. 
14.2. Reproduza-se este temo de referência na EDITAL e no edital. 

t 
COMISSÃO PERMA'ENI E 1W PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, W 5100 Cenho - CEP: 62.880-00 
Itodionle CE 
Fone: (S5) 3336.1434 

n 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.03.20. 1-PE 

4NEXQflMODELO DE CARTA PROPOSTA 

CARTA 

 

PROPOSTA 	 -  - 

Núnicro do l'rcgo: 

( )bjeu: 

n 
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 j IJND 

Prestação de serviços de desenvolvimento, operacionalização, 
acompanhamento e integração de 17 (dezessete) estagiários do 
programa estudante estagiário do municipio de horizonte, cunando 

- 	ensino superior. 	 _______ 

QUANT. 

12 

Quantidade de Estagiários -  Valor Unitário por Esta pano 	Valor Mt usai 	Valor Anual 
17  	 jRS 

Prazo de I.xecuçio: 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 

1 )eclaraçào de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à cxecução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os tios de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

'---a--- 

n 

COMISSÃO PERMANF'1 E DE I'RIGÂO 
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EDITAL DO PREGÀO ELETRÔNICO N. 0 2019.03.20.1-PE 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARA ÇÀO 

(NOME £ QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sobas penas da lei, para todos os fins 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°9.854, de 27 lO 1999, publicada no 1)OU de 28 10 1999, e ao inciso XXXIII, do 
artigo 7, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notunio, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de ló (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) l)eclaraçào, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidõnea para licitar e contratar 
com a Administração Pública, e da inexistência de fato supen'enicnte impeditivo de sua habilitação ficando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncías posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste 
edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93). 

Pelo que, por ser a cxpresão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(('E), 	de  	20 

l)F '1 Alt A N'lE 

co%uss;o I'FR%IA\F\i E I)I I'RIÁÃO 
A'.. Pres4dcrwcCa,ckiflranco,nuI® Ccnsn' C1 V: 62.tO-00 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.°2Ol9.O3.2O.1PE 

ANEXO 1V MINUTA DO CONTRAIO 

CONTRATO N°: 

('ONIItA'J.'O QUE FNII(F Si CELEBRA!'!, DE UM 
1 AiX) A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IK)RIZ()NTE, E J)() OUTRO __PARA 
() FIM QUE NELE SE DECLARA. 

MUNICÍPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pet jurídica de direito público interno, inscrita no 
('NPJ.MF sob o n° 23.555.196/0001-86 e CGE n°06.920.288.5, com sede Av. Presidente Castelo Branco, 
5100, Centro, Ilorizonte-Ce, através do Fundo Municipal de Assistência Social, neste ato representado 
pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, Sr(a). , aqui denominado de 

fl CONTRATANTE, e de outro lado 	 , estabelecida na 	 , inscrita no CNPJ 
sob o n.° - 

	

	 neste ato representada pelo(a) Sr(a). 	 ., portador(a) do CPF n° 
apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente 11RM() DE 

(X )NTRATO mediante as eliusulas e condições a seguir esiabelec idas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o s? 2019.03.20. 1-PP, em 
conformidade com a Lei Federal ir 10.520, de 17/072002 dc Lei Federal N° 8.666/93 - lei das 
licitações Públicas. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa, no âmbito da instituiçâo de ensino, 
para contratação pelo Fundo Municipal de Assistência Social, de estagiários para a implementação do 
componente de visita domiciliar do Programa Primeira infância no SUAS/Criança Feliz, com base na 
Lei o° 13.257/2016, Decreto-n° 8.869/2016 e Lei n° 11.7148/08, conlórme especificações no Termo de 
Rehrência e na Proposta de Preços djudktda., partes integrantes deste contrato. 

n CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
3. 1. O valor global da presente avença é de RS 	( ), a ser pago na proporção da execução dos 
serviços, segundo as ORDENS DE SERVIÇOS  expedidas pela Administração, de confbn-nidade com as 
notas tiscais/flituras devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais, Municipais, lkTS, CNIYF do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da 
proposta e o seguinte: 

ITEM 	 DESCRIÇÀO 	 UND QUANT 
Prestação de serviços de desenvolvimento, operacionalização, 
acompanhamento e integração de 17 (c1ezeete) estagiários cio 	-Mês 	- 1' 
programa estudante estagiário do município de Horizonte, Cursando  
ensino superior.  

Quantidade dc. Estagiarias 	Valos UIIitan1or  Estagiário 	Valor Mensal 	Valor Animal 
17 uc 	 uç "'- 	- 

3.2. Os valores constantes da proposta não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses, hipótese 
na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação ( ettIlio) Vargas. 

- 

COMISSÃO PHt\IA\INTE 1)1' pgoÂc, 
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3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e 
encaminhamento da documentação tratada no subirem 3. 1, observadas as disposições editalicias, através de 
credito na Conta 13ancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 
3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota 
Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Ilorizonte-CE. 
3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante 
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a 
relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da lRi Federal n °  8.666/93, 
alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA ~ DA VIGÊNCIA 

fl 4.!. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá PELO 

PRAZO D12 (DOZE)-MESES, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá à conta dos recursos oriundos da I'refëitura Municipal de 
horizonte- Fundo Municipal de Assistência Social, na seguinte dotaio orçamentária: 

Unidade 	
Ação 	Projeto de Atividade 	Fonte 	1 Elemento de Despesa 

Orçamentaria _-  
1502 ___ 08 243 0018 t 	2074 	1311000000 	33903900 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da lei Federal n°8.666 93, alterada e consolidada e da Lei Federal n° 10.520:02. 

0.1.1. O CONTRATADO obriga-se a 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, parte integrante do 

contrato cornos mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 

fl b) Prestar os esclarecimentos que ibrem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se 
obriga a atender prontamente; 

c) Aa-ar com as despesas de execução dos serviços nos locais determinados pela contratante, assumindo 
todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, 
tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentação do seu 
peoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, 
segums, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contraio, etc, e 
ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a inexistência de qualquer 
vínculo empregatício entre seus empregados e'ou prepostos e a contratante; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser 
firmado; 

e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da contratante; 

1) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discriçào e 
urbanidade na relação interpessoal; 

g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
prazos estabelecidos; 

ti) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos (RI supreões que se fizerem na execução, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado di, contrato, na forma do § 1° do artigo Ó5 da 
Lei n° WóÓó 93. 
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6. 1.2. No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no 
Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições; 

6.1.3. A (X)NTRXIANTE obriga--.w.- a: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
h) l:omcçt.r  o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as 

informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata o termo de 
referência, parte integrante do contrato; 

c) Efetuar o pagamento conforme cláusula convencionada no instrumento contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. Na hipótese de dcscumpiimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei n°8.666.93. alterada e consolidada, as seguintes penas: 

7.1.1. Se o contratado ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a Carta 
• Proposta, falhar ou fraudar na execução tio contrato, comportar-se de modo inidônco ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Ilorizonte e será descredenciado no 
Cadastro da I'refeitura de Uorizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das 
seguintes multas e das demais cominaçõcs legais: 

1. multa de 20 0 o (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
h) não mantiver a proposta ou lance; 
c) fraudar na execução do fornecimento. ,  contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
11 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 

contados do recebimento da ORDEM DF SERVIÇOS no endereço constante do cadastro, até o limite de 
15% (quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (finta) dias, no caso de 
retardamento na execução dos serviços; 

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços; 

7.1.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ncorrncias que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave, ou descumprimenro por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos suhitens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei n° 8.666 93, alterada e 
consolidada, e na Lei n.° 10.520 02, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de 1 0 6 (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global do contrato, conforme o caso; 

7.2. () valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de :rtttadação Municipal - DAM. 
7.2.!. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento ii 
que o licitante fizer jus. 
7.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da 1 ei Federal n.' 
8.600 93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
7.4. A falta dos serviços não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
('UNl'RXIAl).\ das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
neste contrato. 
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7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas 
neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente nu Município em favor da Contratada 

ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.6. As panes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666: 93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
$1. A mexecUçao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

conttatuaLs, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido ik 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 dos 

artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e SOda Lei de licitações. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1 A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor José Aécio Ferreira da Silva Júnior, 
especialmente designado pela Ordenadora de Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação 
de que trata a lei n° 8.666'93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contraio, 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 

licitatória. 
10.3. O CONTILXTANTE se reserva o direito de fitzer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 

artigo 58 da lei o" 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato podei* ser alterado unilaieralmentc pela Administração ou por acordo das partes, 
com as devidas justificativas, nos casos previstos na lei. 
10.5. A inadimplãncia do contratado com referência aos encargos trabalhistas, 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. 

fl 	10.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, não 
poderá subcontratar panes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos 
do edital, da proposta e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável pcnrnle terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 
Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e 
consolidada. 

Assim l)acIt1aclIs, as IMrtcs firmam o presente Instrumento, lavrado na sede da Prefeitura Municipal de 
Horizonte, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos. 

1 lorizonte.( 'E, 
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