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MODELO DECLARAÇÃO - PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

 

• Contrafação de empresa de engenbaria para a constrygOo de Fraga da  Culture  ,foaqüirn Ferreira de  
Mara  na cede do Município de Cocos - Bahia 

tic 

. DECLARAÇÃO DEpRoogifto DO TRABALHO MENOR.  • 
•Declarag:ão•relativa à proibição do trabalho do  mop(  (Lei A° 9021199)':  • . 	. 	_ 	. 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos , 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Torriada  Preços  rh° 006-2018 

•A empresa..............................- 	  inscrita 	no CNPJ 
n.°... . . . . . .. .,.,.... .. . , por iritermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 	 , 
portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	. . 	e do CPF 	„ ... . ... ........ .. 	. . . .. . 
DECLARA-,  path  -finé do disposto- no inciso 'V do  art. 	da. Lei n.° 8,666, 'de 21 "de juntho de 1993, , 
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de,outubrO de 1999, regulamentada pelo Decreto ri.° 4.358, de 
65 de setembro de 	que ne.o empreda menor de- dezoito drioS em trabalho Rota, perigoso - 	, um• 
ou insalubre e nem-  menorde dezesseis anos. 	 - 	• 	r 

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

- UF, x5K e 	 de 2018. 
•  

Assinatura do Representante Legal 

• Nome Çompleto 
Cargo na.Er,npresa / Representante 

Razão Sociarda Empresa 

	

. 	 „ 

	

CNPJ n 	• 	• 

ATENÇÃO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa 

Rua Presidente Juscelino 115, Centro Cocos Bahia CEP 47.680-000 
CNPJ n°14222012/0001-75 	' 	Telefone . (77) 34891041 , _ 	 - 

• 

•<•-;) 
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MODELO pE DECLARAÇÃO MICRO'EMPRESA OU EPP 

  

Contratação de empresa de engenharia para bonatrugeo da  Rage  da  Culture  Joaquirn Ferreira de 
. Moura na sede do Município de Cocos Bahia 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE - 
A 

Prefeitura Municipal de Cocos 
Comissto Permanente de Licitação , • 

Tomada de Pregos n. 006-2018 

. 	, - 
(razdo' social da empresa) ... ....... 	.. ...,..... inscrita rtó  CNN  n.°.,......... .. . .. 	por 
intermédio de seu representanté legal, if(a) Sr.(a.) 	. . 	. . . 	... ......, portador(a) da Cadeira 
de Identidade n.° ........... .. . . .......... e do CPF n.° • 	 DECLARA, para fins do disposto 
no Edital da Tomada de Preços ni° 006-2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
( 	) MICROEN1PRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Cofriplementar n.° 123, de 14/12/2006; 
( 	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme  Inds°  II do Artigo 30  da Lei Complementar n.° 
1_23, de 14/12/2006. 

) MICROEMF'REENDEbOR•ININVIDUAC- MEI, conforme § 1° do  art.  18-A d Lei Complementar 
n.° 123, de 14/12/2006. 	 • 

Declare ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no 
§ 4°, do  art.  3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezerobro.de 2006. , 

..UF,)0( de 	 de 2018.  

Assinatura do Representante Legal - 

Nome Completo , 	• 
Cargo- na Empresa! Representente 

Razão Social da Empresa  
it°  . . ... . . ............ . 	.. 	.. ....... 

Obs.: 1).AiSinalar  corn  um "X" a condição da empresa.: 
, 	• 

• ' 	 . 	. - 
ATENÇÃO: A licitante-deVera Confeccionar esta documento  am,  papettimprado da empresa 

Rua Presidente JuStelino,115,iCentro, CoC6s, Bahia CEP 47.680-000 -  

CNN  n!' 14222 .012/0001-75 . 	: 	. Telefona: (77)4.489404f 
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- 
MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

  

Çontratageo de empresa de engenharia para a construgao da Praga da  Culture  Joaquim Ferreira de 
Moura na sede do Município de Cocos- Bahia  

Model()  'de Deelaraçeo 	Blebojeceo  Independent° 	PrOpOsie, de' que .. trata. tInsir4ígéo- 
NUnhátiva n.°2, c.le 16 de-setembrOde2009; da Secretaria de Logística e Tecnoiegietl.aleferine - 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 	 . 	: 	• 4; 	.H 7  

F' .„ , 
•• 	 , 

roctELp DE'DEOLARiAÇÁO DE ELABORAÇÃO 	DE PROPOSTA 
' 	. 	 . 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação 

- 	 -  
Ref.:  Tomada de Preços n.° 006-2018 

• (Identificação completa do representante da licitante),'orn-o represeritante 'devidamente 
constituído de (Identificação completa daErnriresa licitante) doravante denominado Licitante para 
fins do disposto  ho  edital da Tomada de Pregos n.° 006-2018, declara, sob as penas datei; em 
especial o  art.  299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apreientadg para participar dg Tomada dePregos n.°006,2048 foi elaborada , 	 . 
de maneira independente peto l_icitante, e o. conteúdo cia proposta não foi,-no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante pOtencial ou 
de fato da TomadadePregos 'n° 006-2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; . 	. 	 — 

- 	• 
(0 a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomadade Pregos n-..° 

006-2018 não foi inforMada, discutida oti recebida de qualquer outro participante potenpiat ou de 

	

fato Tomada de Pregos n.° 006-2018, par qualquer rnpio ou, por qualquer pessoa; 	, 
_ 

(c) que não tentou: por qualquer meio ou-POr qualquer pessoa, influir na decisão de , 	, 
qualquer outro padicipante potericial Q1.1 de fato 	Tomada de Pregos n.° 006-2018 quanta a 

. 	 - 	c 	. 	 • 	_ 	 - 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que 6 conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n.° 006- - 	 • 	 , 
2018  nag  será, no todo ou ernparte, direta ou indiretamente, comunicado ou cliscutidir  corn.  qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços n.°906-20,18 antes da .adjudipação  go  . 	 • 	. 	- 
objeto da referida licitação; 

Rua-Presidente.Juscelino,115, Centro Cocos 9ahia, CEP 47.680-600 , 	. 	 . 

	

CNP.1 n.° 14222.012/0001-75 	 Telefone; (77) 3409.1041 

... 
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• Estado da Bakda 

MUNICÍPIO DE COCOS COCOV8 
.GOVERNO MUNICIPP 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada pare participar da Tornada de preços n.° 006-
2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das propostas; e 

(0 que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detirn plenos 
poderes e informações para firma-la 

de 2016. 
I.  

O 

ri 

::.AssinaturadolRepresentaritetegak, 
• 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante - 

Razão Social da Empresa 

ATENÇÃO : A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da  empress.  , 	 _ 	 , 

Rua  Presidente  Juscelind, 115, Centro., Codes, Bahia, CEP 47.680:000 
	

41 

CNPJ n.°  14222.01i/0001-75 	 • teletdne:"(77) 3489.1041' 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS . COCO 

GOVERNO  MUNICIP
E. 	CE  NC  tErM 

, 
MIMUM MODELO DE PROCURAÇÃO PRÁTICA DE ATOS 
Contratação de empresa de engenharia parp é construção da  Prep  da Cultura Joaquim Ferreira de 

" 	' 	• 	Moura na sedei do Município de Cocos - Be 

ivci02sg 	• 
c, •  

MODELO DE PIROCURAWiO PARA PRATICA DE ATOS-  • 
- 	_ 

CONCERNENTES AO CERTAME • . 	. 

Prefeitura Municipalde Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tornada de Preços no 00820:18 ' 

CREDENCIAL - 

Através do presente: instrumento, nomeamos ç constituímos o(a) ,Senhor(a) 
.. .. ................... . . 	. . . .. 	(nacionalidade, estado tivï1,-profissão), portad,or do Registro de 
Identidade n° 	, expedido'pela 	.... devidamente inscrito no Cadastro de Pessois Físicas 
do Ministério da Fazenda; sob O n° 	 residente à rua 	 , n° 
como nosso mandatário, a quem outorgamos aMplos poderes para praticar todos os atos relativos 
o procedimento liciratona.indicado acima, conferindo-lhe poderes pare: 

(aprésentar proposta de  preps,  interpor recursos e desistir deles contra-arrazoar, assinar 
contratos negociar pre os -et demais condições confesser,  firmer  compromissos  Oil  acordos, 
receber e dar quitação e  prancer  todos os demais atos pertinentes ao certame,  etc.).  

. 	• .• 	- 	. 	 • 
XXXXXXXXXX)ÇXX -1JF, XX-de 	 de 2018. 

Assinatura:do Representante Legat 
• . 

Nome Completo 
• Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa • • 
•CNPil n°  

. 	 ,• 	 - 	, 	 • 
ATENÇÃO : A licitante devera confeccionar este documento em pane/ timbrado da empresa . 	. 	 ' 	 • 	 - 

• 

	

Rua Presidente Juscelino, 115, Centto, Cocos Bahia CEP 47,680-000 	 42 

-  CNN  n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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MODELO DE DECLARAÇÃO. APARELHAMENTO TÉCNICO 

 

Contratação de empresa de engenharia pare a construcão da Praga da  Culture  Joaquim Ferreira de , 
Moura na sede do Município de Cocos -  Bettie  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO 
• 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitició 
• ,  

Ref.:  Tomada  de Preps n.° 006-2018 

, pessoa juridica de  dwelt°  privedo, 

bairro 	 , na Oidade de 

devidamente inscrita na  CNN  sob n° 

	  neste ato 

, 

 

nacionalidade, estado civil, 

, e inscrito no CPF n° 

	 residente e domioiliaclo a 	  bairro, 

na 	cidade 	de 	 EStado , de 
. 	•. 

	  através da presente declares:a°, DECLARA para os devidos fins de que 

possim, por Ocasião da future contratagto, instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

considerados adequados e essenciais pare a execuged contratual do objeto desta licitação. 

E por ser veniader  assina a presente declaração sob as penas da lei. 

X- b1F, XX de XXX X de 20'16,  

Assinatura do Representante Legal 

NomaCompleto - , 	 . 
• Cargo na Emprese I Representante 

RezAbSogial.da Empresa „ , 
• CNPJ rt.° 	  

. 	• 	- 
ATENÇÃO : A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. . 	, 

110,President6Jusceliho;. 115; Centro/Cocos, 13.ahia, CEP 47.680-000.: 
	 43 

CNN n.° 14222.012/000145 . 	• • ' . •.• Telefõne: (77) 34011041' • 

	

A empresa 		 

com sede a 	 

Estado de 	 

	 inscrição estadual n 

representado por seu representante legal, 	  

profissão, portador da Cédula de Identidade n° 	  



:H.EStAdg

MUNICÍPIO DE COCOS 
 cia Bahia 

• • 
cocos  

. GOVEktN0 MUNICH..  
IA 

MODELO DE DECLARAÇÃO TRABALHO DEGRADANTE'  
Contratação de empresa de engenharia parà a construção da  Prep  da  Culture  Joadeitn Ferreira de 

' 	 -Mamba  sede do Município cia  Cobbs  -  Bah"  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 4' 

A  

Prefeitura Municipal de Cocos , 
Comissão Permanente da Licitação 

Ref.: Tomadade  Pregos  n.° 008-2018" 

. A empresa 	 . pessoa juridica de direito Privado, ' 
com sede a 	 , bairro  • 	;-. rm.-  Cidade de 
	  Estado de 	 , devidamente inscrita no CNPJ sob n° . 	. 	. 	.. 	 . 
	 , inscrição estadual, p° 	  neste ato 
representado por seu representante _legal,  i- •  ' --: - 	, nacionalidade, estado civil, . 	 , 	. 	 . 	. 	. 
profissão, -portador da Cédula . de Identidade n° 	 , e inscrito no  OFF  n° , - 

residente e domiciliado a 	  bairro, - 
na 	cidade 	- de 	 Estado 	de ., 	. 

; através da presente declaração, DECLARO que não possuo, em minha . 	 . 
cadeia produtiva, empregados 6)(eCutando trabalho  deg  adante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos 111 e IV do art..1° e no inciso Ill do  art  5° da Constituição Federal de 1988. 

	

. 	., 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 
• , 	• 	.. 	- 

  

de-201ft XXXXXXXXXXXXX - UF XX de 00 	*  

 

Assinatura do Representante Legal 
, 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante, 

Razão Social da Empresa 
CNR.I n.°, , 	... 	. 	. ........,. .... . . 

ATEKÇAO: A licitante dette'/a confeccionar este documento em papal timbrado da empresa 

Rua.Presidenie.  Juscelino,.115,.Centro, Cecos, Bahia, CEP 47:680-000 

• CNN  n°14222012/0001-75 • 	 Telefone: (77) 3488.1041 • . , 
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MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Pontratação de emPresa de engènharia pare a  6náruçã&d6 Praga da  Culture  JoaqUirn Ferreira de 
Moura na sede do Município de Cocos - Bahia 

%NOKIA/.  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A  
Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada  de Pregos.n.°006-2018 

(razão social da empresa)....„. ,, 	.... inscrita „no CNPJ n 	 por 

intermédio de seu representante legal, 6(a) Sr (a) 	.. 	.... .........., portador(a) da Carteira 

de Identidade n °' 	e do CPF n ° 	  DECLARA, Para fins dct disposto 

no Edital da Tomada de -Pregos n.° 006-2018, sob as .penas da lei, que cumpre plenamente os 

r_equisitos de habilitação e „que os envelopes rt.° 1 e- 2 contem a indicação do objeto, o prego 

oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente. 
- • 

- UF, XX de 	 P 	de201 . 

Assinatura do RepreSentante Legal ' • • 	. 
„. 

Nome Completo': 	, 
Cargo.naEmpresa I Representante 

Razão Social:da Emprése , 	-  
CNN  n.°.., 	  

.ATE,14ki; A licitante deverá confeccionar este documento empape/timbrado da emOrdea 

Rua Presidente Ristélinp, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-00B . 	 . 
- C.NPJ. n.° 14.222.01/0001-7.5 	. 	Telefone (77) 3489..1041 	. 

0'; 



MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO bt. 

• Contratagão empresa de engenharia pare a construgpo da Praga da  Culture 'begun  Ferreira de 
•Moura na sede do Municipio Gatos - • •.• 	 . 	• 	• 	• 	 . 	• 

• May. 
ee 	

c:- SERVIÇOS  . 	 N.°)00(2°1ty,,:k  

Enalclo: da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS •coca •govERNomumapp. • 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO -DE PRESTAÇÁ6,--  .... 	 • 	. 
DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE, SI Ci 
MUNICÍPIO DE COCOS BAHIA E A 
EMPRESA )0000900000( )00000( 

O MUNICÍPIO DE COCOS, BAHIA, pessoa juridica,cie- direito público interno, com sede na Rua 
Presidente Juscelino 1151 	 1 Centro Cocos Estado da Bahia CEP 47.680-000 registrado-no CNPJ 
sob o 	14...24.012/00Q1-75, neste ato-representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, , 	 - 
brasileiro, Casadd, portador do RG n.° 9127078-.28 SSP BA e CPF n.° 021.272.047-35, residente 
domiciliado na Rua Praga da rvlatliz, • S1n, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa  X)<XXXX XXXXX )000000(,' inscrita no 'CNPJ sob-  n.° 
)0C.W.)00QX)00:-XX, com enderego situado na , 	 XXX>Q0(X, XXX)<):, 

, XXXX, CEP •XX.:0Q(-XXX, neste ato representado pelo(a) senhor(a) • • 	• 	. 	 , 	, 
)O(XX)<X, portador da Cartelra de ldenticlacie  act  c K.°-  X5(X.XXX)OÇ inscrito no CPF sob o 
)00K.XXXXXX-XX, residente e domiciliado na )00000=0000(f  )00D000(, )0000K, 
XX10(X)0C00:, XX)0(, CEP )0000(-XXX, tendo em vista o que cOnsta no Processo.Licitatório n.° 
)00(/2018 e em observância as disposições da Lei n.° 8.06, de 21 de junho de. 1993e Sues 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo' de Contrato, decorrente da .licitação 'Tornada de , 	-  
Preps  n.° 006-2018, mediante as cláusulas e condições a" segue enunciadas. 	• 

1.1; O objeto é a execução de obra de engenharia referente a Contratação cla empresa de 
-engenharia para a construção da.Praça-da  Culture  Joaquim Ferreira de Moura na sede do 
Município de Cocos - Bahia, com vistas a execução do convenio com o Ministério do Turismo 
realizado por intermédio 'do Contrato dei_repasses rt.° 849.352/2017/MTUR/CAIXA, visando • 
atender.  as necessidades do Município de Cocos, conforme especificações e demais.elementos 
técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos. • . 	 , , 

• 1.1.1:-Integralm o  preset*  contrato,'independentemente de transcrição, o Edil da Tomada 

	

de  Preps  n.° 006-2018, com seits Aneios, e aPrO 	CONTRATADA-: da CONTRATAD 	' • • , 

, 	• 
2.1. A obra  sera  realizada por execução indirefa; sol To regime de empreitada per Prego unitário.- 

, 
3.1. A obra será éxecutada no' Municipio.de Cocos - Bahia,' — 

3.1.1. 0 objeto contratado,clevera estar executado e concluidd no prazo de 240 (duzentos e 
quarenta) dias consecutivos contados•a partir daexpecligão da Ordem de Serviço. • 

Rio Presidente Jiocelino; 115 Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680:000 
CN1P.1 n?14.222.012/0001-78 	 Telefone: (77)34891041 

' 	 ' 
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41. A CONTRATADA, além do fornecimento da Mão-de.-obre dos materiais e dos • . 
equipamentos, ferramentas -e utensílios necessários. para S'perfeita execução dos serviços e  
denials  atividades correlates, obriga-se a: 

Providenciar junto-  ao CREA ou CAU as Anotações de Retponsabilidade Técnitatii 
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes; 	- 

4.1.2. Ceder os direitos, patrirroniais, relativos ao projeto ou serviço técnico especializa 
pare-  que a Administração possa utilizado de acordo corri o previsto  nõ  ProjetolBasico, 
termo do artigo 111 da Lei n.° 8.666/1993; 	• 

4.1.2.1. Quando.o projeto refgrif-se a obra imétériai de caráter tecnológico, insuscetivel de 	• • - 	 - privilégio, a cessáb 'doe direitos incluirá o-fornecimento de todos-os dados, docuThentos p . 	 • 	 , 
elementos de informação pettinentes -A tecnologia de- concepção; desenvolvimentor  , fixação em suporte fisico de qualquer natureza e aplicaçao da obra; 

4.1.3.,Assegurar 4,CQNTRATANITE: • 	- 

de propriedade intelectual dostprodtitos desenvolvidos, nclusive sobre 
as;eventyais. arlectgações-.9.'atuallzadões .que. vierem .a .Ser reglizadas». logo  epos.  o 
reoebinlento de cede parcela, de forma -Perhianente, permitindo a:-CONTRATANTE 
distribbir, alterar  &utilizer  OS mesmos semi limitadões; 

_ 
4.1.3.2. Os direifos,apforais da soludão, do. projeto, de  Sties  ,eSpecificações tádnice.s, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais prod e.g utoerados - 	••• 	- 	.• 	- 	 • 
execução do contrato inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratadOs frc

.
ando 

.proibida a sue utilização sem que :exista autorização expressa da CONTRATANTE; sob 
penedemulte, semi prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. . • 	 • , 	• 

4 1 4 Promover organização técnicee administrative:dos.  servidcis de módo-a conduzi-los • • • 	 . 	 • 	_ 
eficaz e eficientemente»de.adórdp  'Coin  a's%  documentos •-especificadõeS 'que integrem o 
Contrato, no-prezo d'eterMinadol 	' - • 	• 	• • • 	 • •• • 

_ 	. 	• 	., 	. 
4.1.5. Conduzir os trabalboS com estrita observância as  norms  da legislação pertinente, 
cumprindo asideferminaçõeS dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre 
limpos'pas melhores condições de, segur 	 e ança, higiene.e dIsciPlin • 	". • 	• . 	 . 	 . 	. 	 , 	, 

. '4.1.6: Atenfar;.em relaçãO-ao  materiel,-para todas, as disPoSiçõeS especifidações'donstantes . 	, 	 . 
no Projeto-Básico, 	• . 	• 	, 	 ". 	 .• 

- 	 ' 	• . 	, 	• 	. 	• 	 • 	. 
• 4.1.7. Submeter previamente, .por escrito, 	CONTRATANTE, pare análise 	aprovaçao, • „ 	 . 	. 	. 

quaisquer mudanças nos métodos -exec.Utivot, que fujam 	espeCificagõee'do %Memorial , 	, 	, 	. 	, 	. 	, 
, descritivo. 	 . 	 ' 	• 	- 	• 	 . • 

Elaborar .6 Diário :de Obra' incluindo diariamente;  pelt)  Engenheiro,  preposto 
responsável, as informações sobrop• 	 ob andamento da .rartais corno, número de funcionários, . 	 . 
de equitiamehtos» corldições de trabalho, condições, meteorológicas; serviços executados, 
registro de ocorrências,  e •outros •falorrefacIdiriedds, 	borne  os comubjcados • à. 
Fisdalizad56.6 situação'dabbra  ern  relação ià cronógrama previsto":': 	• 	' 

4.1,9. Refazer,• as sues  expenses,  os, trabalhos executados em desadordo tom o 
estabelecido neste instrumento é as especificações' constantes -no' projeto ,básico e seus , 	 , 
anexos, bem torno substituir aqueles realizados  coif)  materiais defeituosõsqu  don'  viCio,de 

	

. 	• 	. 	.• 	• 	.. 	• 	_ 
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construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do ,Termo de 
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

4.1.10. Utilizar sorriente matéria-prima florestal procedente; nos termos do artigo '11 do
.,,

,CL, 
Dedreto n° 5.975, de 2006, de: 

, 
a. manejo florestal, realizado por meio de Plano* de Manejo Florestal Sustentgtel - 
devidernente aprovado pelo órgão cbmpetente do Sistema Nacional do-Meio Ambientef---  ., 
S1SNAMA; • 
b, supressão da v.egetação natural, devidamente autorizada pelo orgão coMpetente. do - 

	

. 	 , 	 . 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 	 ' 

c. florestas plantadas;, e . 
. 	, 	 . 	 _ 

' d. outras .fontes de biornábsw floreital;• definidas em normaa especificae• do orgão 
• . 	• 	. 	. Ambiental competente. 	 - 	- • r. 	 •._ 	 , 

.4.1.11. Comprovar a procédeng a legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizadds em 
cada etapa da exectic'Ao contratual,.- nos - termos' do artigot 4°, 	'da'- Instrução  
Normative  SLT1/MF'OG n°.1,  dã  19/01/2010; por ocatio'cla iespectiva mediOão,, mediante a . 	 , 	• 
ePre.sentagão dos seguintes documentos, conforme o caso: ,• 

É. Cópias autenticadas das notas ficais de aquisição dos produtos, ou aubdrodutds 

Cópia dos Comprovantes de-legittro 'ddfomecedor-ido transportador dosprodutos ou 
•subprodutos florestais junto ao Cadastro .Técnico Federal de Atividedes, Potencialmente 
poluidOras ou Utilizaclora.s.  de Recursos AmbiéntaiS--, CT.F/mantido pejo IBAMA,.quando,  
tat  inscrição for obrigatória; acompanhados dos respectivos Certificados de Redularidade 
válidos,, conforme artigo 17, irióisõ'H, 'da Lei m° 6.938, de 1981, e Instrução  Normative  
'RAMA n° 31, de 03/12/2009,.e legislação correlata; 

_ 	_ 	• 	. 	• 
. c. DoCumentoa de Otigern`FlOrestal -D0F, insittuido pela Portaria n°-  253, de/1.8/08/2006, 

do Ministério do` Maio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°  112, 'de 21/08/2006; 
quando 'se tratar de. produtos ou.subprc?dutbs florestais -de origem-nativicujo  transports  e 
armazenamento exija A emissão delal lipengadbrigatória. , 	. 	• 	. 	• 

'c.1 Caso Os prodUtos  'du  subprodutos florestais utilizadosine execução Eontratual 
tenham origém  -env  EstAdo • que -`13Ossia documento -de cOritrole próprio, a 

- 

	

	CONTRATADA deverá apresentá•lo„ em complementação ao DOF, :pare fins .de 
demonstrar a regularidade do tranSporte _armazenamento nos limites ;do território 

• estadual. 	• • 	 • 	, 	 • .• 

4.14. Obsedfar as diretrizes, critrios 	prOcedinientos,  pare _a gestão 	rasíth,tos da 
construção cfYii estabelecidol.na  Resolução n°,307,.de 06.107/2002„ do Conselho- Nacional de 
Meio .Ambiente - CONAMA,• conforme artigo 4°, §§ 	30, .da lriStrução;Isiormativa 

• SLTI/MPOG.n°1,• de 19/01/2010; nossegUintes termos: 	 _ 

a. 0 gerenciamento dos resíduos Originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e, procedimentos do •Prograrria Municipal de Gerenciarnento'cle Resíduos da 
Constfução Civil, oil do projeto de: GerenciaMento.de Resíduos 'da =ConstruçãC . Civil 	• 
apresentado ao orgão competertte,.conforme ocaso; 	 • 	- • _ - 	, 	 • 	• 
b. Nosi terrilds 'doS-Artigos 3° e 10°' da • Fke§oluçãO -,CONAMA -n°- 307, de 05/07/2002 a 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, cocos, BehiarCER47,680-000 	 8  
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•- 	 . 
CONTRATADA dever frovidenbiar a destinagão ambientalrnente adequada doa resíduos 
da Construção civil originados da contraffiçãO, obeder-endo, no que couber, abs seguintes 
procedimentos: 	• 	. 	1' 	 - • 	f0C:171.  

. b.1. resíduos Classe A (reutilizáveis  cu  recicláveis como agregados); deverão 0/0 
reutilizados ou recidados-niferrna de agregados, QU encaminhados a  Areas  de atedbrk, 
de resíduos da Construção civil, sendo dispostOi de modo e permitir a-suautilização1pU 
• reciclagem futura; 

. 	 • 
b.2. residUos:ClasSO B (recicláveis pare .9titras destinatões): deverão ser reutilizados; 
recicladós ou encaminhados  area's-  de.arrhazenarnento ternPoririo, sendo 	atoi . 	 , , 
de"modo a-perrnitir sua_ utilitação ou reciclagem future; 	 - 

b.3. reilduos. tiasse• d /(pa.ra..os quais não. forarrt desenvolvidas tecnologias  ow.  
-aplicações eConomjcarnente ;viáveis que perinitaM a sua reciciagerOirecUperacão): r  

• deverão  &el."  armazenados, - transpertadds'e destinados  brit  :conformiciade com as 
• • 	. 	 .• normas técnipis especificas; 

- 	• 	- 	 • 	_ 
residitostlaSse D (Perigósos, contaminados ou pitjudiciais•è Saúde): devetto Sr 

-• 	armazenados, transportados, reutilizados e destinados 'et • contorrniclade - bom as _ 	. 	 . 
normas técnicas espécificas: • 	• . 	• 	, 	• 	• 	 • 	- 	• 	, 

-c. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá -diSpor os residuos strigirffirios de " 
contratação aterros 	residubS, domiciliares;-  areas-:-.de "boffi fora", ericestas;" corpos , 	• 	 • 	 . 	.„ 
d'água-,  Fetes  Vagoie areaS protegidas portelrliern Como  ern 'areas  não";licenciadas; • 

, 	 . 
d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Muhicipal.daGerenciamento . 	 • t 	a 	• 	• 

de Resíduos da .Coristrugab Civil; "-ou . do Projeto de -  Gerenciamentó de-Residucia de • , 	 . 	. 
Construção Civil, conforme o'caso,,itoritratadErcoMprovará, sob pena de multa, que 
todos os residyds rerribvido&i'estão- acompanhados 'de Controle de Transporte de . 	. 	 , 	, 
•Resíduos,  em conformidade.com  as•horrnas. da Agência 'Brasileire. de Norinas Técnicas 
ABNT., ABNT  NR  n°5 15.112, -13]1-1

.
3,15.,114,.15-•.1.15,e 15.1.10, de 2004. • '.. • 

41.13. bbsérvar.ariseguintes dfretrizes de.caráter'âmbfehtt, 

a. Qualquer instalação,.•  equipamento ou processo, situado em local ffio, que., libere ou . 	 , 	 . 	, 
emita:materia pAra atmosfeffi, 	ernissáb•pOntuál- ou  fugitive,.  utiliz•adoma execução" _ 	. 	 • 
contratual, deverá respeitar  or  limites máximos de emissão de poluente& admitidos 
Resolução CONAIVIA n° '332, de. 26/12/2006, e legislação correlate, de ,acordo  'corn  o • 
_poluente e o tipo de  fonts;  . •• 	 -• 	 1  - 

' 	 . 
b:-Na egetugão contfficualyponforme.otCaso;„ a emissão de ruiclosnão poderá ultrapassar 
os niveiS conSiderailos•aCeitáveispéla Nornia NER410.151 -tAtralia0b .deRaldb .6171  Areas  . 	. 	 . 	. 	- 
Habitadas -visanda 0. bonfoito da comunidade,  la  'Associação Brasileira • de Normas • 
Técnicas' - ABNT,  GU'  aqueles ekabeleáidos -na 	 de Ruído para . 	 . 
conforto acústica da Associação Brasileirede.Normas.Técnicas ;.ABNT, nos terrhos 4a 
Resolução,CONAMA n° 01, de-08/03190, e legislação correlata; • 	• . 	• . 	 • 

,c. NOS termos do artigo:4° -§ 3°, daMstrução Nprrnatitta-SLTI/MPOG'n° 1, de-19/01/2010; , 	. 	 , 
deveitoser utilizados;  Oa  execup#0, contrattual, agregadosrecicladoa, sempre que existir a' 

	

.oferta de .tais  *materiels,  •capacidade da suprimantd..e cot) 	t-étagao- aos 
agregados naturais, inserindo-se na planilha de :tOrmagão. de preços os custos , 	.

• 

• • 	 • 	 . 
correspondentes; 	- 	: - 
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4.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução, dos serviCcis,  pot  'uso - 
indevido de patentes registradas em nome- de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito 
ou de força maior, por qualquer causa .de destruição, danificação, defeitos ou incorreções closc,Ci,KALI 
serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de-setts  funcionários ou der- terceirosçainde--q10`" 
ocorridos em via pública junto à obra. 	 • 	 . oc2s,  

• 
4.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (Vinte e quanto) horasi.  Oa*  er , 
ocorrência anormal ou acidente que se vetifique no local dos serviços. • ,•- 	• 	- 

Prestar tcido esclarecimento, ou inforrnaça0 solicitada. pela -  CONTRATANTE õu 'por 
, seus prepostod, garantindo-lhes a acesso, a, qualquer tetripo, ao local dos serviços,  'beret  

)001110-a0s.doqumentosteFativos a execução da reforrtia. -  
.• 	.. • 	- . 	 • • 	. 	 . 	, 

4.1.17. Paralisar,.  port  determinagão da.CONTRATANtE;gdelqUer trabalho que 'não- esteja • 
sendo executado de acordo  corn  a ,loda técnica  du  que ponha em-risca a segurança de 
pessoadOu  bend  de terceiros, _ 

Responsabilizar-se pelos encargos previdencierios, fiscais e comerciais resultantes da. 
execução do contrato. 	 • .-• 

• - 	. 	 . 	. 	, 	 • 	_ 
• 4.1.19. Responder peki.,.agamerito -00s salArios /4evidos aos empregados e.-. encargos 
"trabalhistas, bem cOrnb• péloS.- regjitros; Segyros..contra friscos de.  Ocidentee de :trabalho e 
outras.obrigações inerentes exectiges) 	serviços ore centratados: , 	 • 
4.1.20. Arcar com todos.-os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a:sua 
atividade, devendo efetuar os respectivodpagamentoP na forma -e nós prazoSiletenninados . 	 , . 	, 	 - 
por lei. 	 ' 	• 	• 	• 

4.1.2'1. Adotar. .as providênClas e preceitgõeS nedeisariaS;inciusiye,consulta hos,respectivos 
órgãos, se. necessário for, • a  BM;  de Flue' não "venham, a ser danificadas -• as redes 
hidrassanitArias,•elétricas•e telefônicas.. 	' • 	 • . 	 • 	• 	• 	.. 	 . 	• 	• 
4.1.22. Prorriovet.  a•gilarda, manutenção vigilância de  Materials,  feiranientad, e firdo,ague 
for necessário eopcpcãa dos serviços, durante a vigência da,obra.. 	: 	- 	' . 	- 	 . 	, 	 - 	• 
4.123. Manter seu pessoal' devidamente, identificado através de creches,  .coin  fotografia 
recente, e provendo-os das Eqiiipartientoide Orefeçan Individual- EPI's; 

.41.24. Man•tersediario.  junto A Administregão„durante os-z-tyrnos delrabalho, preposto capai 
• de tomar decisões corripetiveis  corn  osecornpromissodassurnidoS; _ 	. 	• 

4.125. Cumprir, além dop - postulados légais vigentes .•116  -"Ambit  federal, • eitaduel ou 
as normascle degprOnga da Administração;- . • . , 	. . 	. 	 . 	• 

4.1.26,-Ihstruir os- seus -empregados, quanta • prevengão 	incêndios nos  Areas-  da - 	 . 	 • 	. 
Administração; , 	. • 	 . 	 . • 
4.1.27. Pitstar os senfiços:dentro dos-  pat- Metros erotinas 'estabelecidos, fornicêndo todos . 	. 	. 	 . 

' os materiais, “equipamentos e utensílios em quantidade, 4ualidade e tedriolegla adequadas, 
com a observância •As recorneridaçõePaceitas pela boa téthica, normas ,e legislacaci; 

• - 	• 	, 	_ 	. 	• 
4.1.28. Regularizar; uandornotificada  pele CONTRATANTE, sob-  . perm,de sofrer 
pehalidades'estab•elecidãs• no- cOntrato,,es eventuais falhas na execução dos, .serviços  lore 
des-sues especificações; 	. • 	• 	• 	• 	 • 	, 	• • 	' 

4;1.29. Responder per qualquer prejulzó ou danos ,Causados diretamente é• Admirgstra9e0 ou 
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a terceiros, decorrentes -de sua .Oulpa ou dolo -na execução,  do contrato, - procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizaçoes cabíveis e aq5umindo o ônus decorrente; 

4.1.30. Comunicar ?o CONTRATANTE, quaisquar fatos ou ,circunstâncias detectada  
Sells  empregados quando da execução _dos serviços, que prejudiquem ou ,possarri f vW4S 
prejudicar a qualidade dos servigos,Ou comprometer a integridade do patrimônio público;&H 

4.1.31. Na`o transferir a terceiros, por .qualquer forma, nem mesmo parcifralthente\, —21  
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer_das-prestações a que esta obrigacla-,-  ct - 	 • 
exceto nas condições autorizadas  ho  Projeto-  Básicq ou paste contrato; 	 E 

4.1.32. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do  manor  de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para OS maiores de quatorze anos; nempermitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito ahos eni trabalho netwno, perigoSo ou insalubre.; 	• . 	 _ 	, 	 - 
4.1.33. Manter, durante o Período de vigáriCia do  con"  trato, todas as condições qua .ensejaram 
a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 	 • 	' 

. 4A.34. Fornecer mensalmente, ou 1smpre que solicitados pela .CONTRATANTE, os 
cornprovahies do cuitirriento  des  obrigações previdenciariaa, do Fundo de •Garantia por 
Tempo de Serviço ËGTS, edo Pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
utilizados niexecução dos sen/içds. • 	' 	 ' . 	 • 
4.1:35. Vedar a utitizaCdo, na execução 'dos serviços, de empregado que seja familiar de 
• agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no i5rgão,Contratante, 
nos IermOs do artigo 7°  do Decreto n* 7203, de 2010, que dispõe Sobref a lvddação do 
nepotisrho no âmbito da administração pública federal. 	 • ' 

5.1. Os servigos serão-  executados pela CONTRATADA na fornia descrita no Projeto Básico e 
seus anexos. 	 ' _ 	 _ 

5.1.1. Para a perfeita execução dos seiviços, a "CONTRATADA deverá diSpbnibilizar Os . 	_ 
. materiais, equipamentos, ferramentas!  'utensiiios necessários, nas quantidades estimadas e . 

qualidades estabqlecidaS
,
no Projeto Stsico e de acordo' com 	termos da. proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituição 	
- 

6 1 É vedada a subcontratação;parcial.ou total do objetodo contrato. 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se 

7.1A. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.12. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma  
prevista na Lei n.° 8.666/1993; 	• • 

ReSponsabiliZei-se pela comunicação, em tempo  habit,  de qualquer fato que acarrete 
- 	 , 

erri intertrupgko na execução .do Contrato, 	 ' 

Rua Presidente lustelino,-115,-Centro, CõEoarliehie CEP 47.680-000- 
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7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigões epregos pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidade 
constatadas na axeoução. do serviço para que sejam adotadas as med,idas correti 
necessárias; 	 .. 	• 	- 

(". - 	;1,17(40 
7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para b desenvolvimento dos se 
objeto do contrato; 	 ' 	 • 

' 	 • 	 % 7.1.7. Exigir o curnprimento de lodas as obrigações assumidas peia CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

	

. 	 , 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento dat.obrigações diCONTRATADA relativas à observância das 
normas ambientais VigenteS; . 	• 	, 	• 	 , 
7.1.9. Proporcionar todas as condições para qbe a CCNT tRATADA Possa desempenhar seus , 	 , 
serviços de acordo  coin  as determinações do Contrato, do Edital, especialmenteelo Projeto 
Básico e seus anexos; 	• 	 - 

7.1.10. alai' para -  que 'idurante toda .a-  vigência a6 tAntrata -sejarn mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas  pela CONTRATADA, todas,as:pondiçÕes de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 	 - , • 

• 

	

8.1. 0 valor total do contrato p de R$  	 ), 
conformidade  corn  a propOsta eprojeto besico da licitação. 

8.1.1. No valor acima estão incluídas.:-todas as despesas ordinbrias diretas e indtretis 
decorrentes da • Sxecução.contratual, inClusive tributos e/ou impostos, encares sociais, 

, trabalhistas, previdenciárioS;.fiscaise camerciais incidentes, taxa de administração,  materials  
• de consume', seguro e outrbs necessários ao cumprinientwritegral do objeto contratado. - 

9.1. 0-prazo de vigência do Contrato  'sera  de 2404duzentos e quarenta dias) dias cotridos -a 
-  park,  de data da assinatura; potrend0  tar  prazo ser prorrogado nas hip6teses elencadas no 

parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 

10.1. 0  pram  para ,pagarnehtó será de até 30 (trinta) dias; contados a .partir da data da 
apresentação da  Nita  fisci/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do , 
curnprimento das obrigações da-CONTRATADA. 

10.1.1. Os-pagaMentos•decorrentés de despesas cujos valores não ultrapaseeM  it -montante 
de-R$ 8.000,00 (oito mil reais) deveráa ser efetuados na_prazo de até 5 (cinco) dias Oteis, • 
contados da- data da apresentação. - dac Nata Fisbal/Fatura, acompanhada dos--tlemais , 	 . 	 „ 
documentos comprobatórios do curnprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos , 
do  art.  5°," § 30, da Lei n.° 8,656/1993. 

• . 
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Ma 
10.1:2. Os pagamentos éstão vinculados a disponbilidadefinanceira pertinentes aos recu 

• transferidos pelo órgão concedente. 	. 	 ,t 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura  sera  emitida pela CONTRATADA de acordo  corn  os egui 	- s 'Pies 
procedimentos: 	• 

_ 
10.2.1. Ao final de -cada etapa da eXecução contratual, conforme previsto no Crenograma 
Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição previa dos serviços executados 
no período, através de planilha e memória de CáldUlt) detalhada. 	 , 

• • 	 -• 	, 	 •, 
10,2.1.1. lima etapa  sera  considerada efetivamente-  concluida quando ps searigos 
previstos para aquela etapa, no Cronograrna Fisico-Financeiro, estiverem executados em 
sua totalidade. 

, 	 .• 
' 	 —  

10.2.1.2. Se,  a CONTRATADA viera- adiantar execução dos 'senriços, em relaçao 
previsão.  original constinte-  no- bronograma Fisico-Financeiro, poderá apresentar a 
medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a qUitaç'ão 
antecipada dovalor respectivo.  
10,2;1.3. Juntamente com a primeim medição ,de serviços, • a CONTRATADA deverá 
apresentar comprovação de matricula da obra junto aerevidancia Social.  

10.2.1,4. A CONTRATADA também apresentara, a cada •nieclição: os doCurnentos 
cornprobatórios 	procedência legal-  dos produtos e subprodutos florestais utilizados - 	_ 

• naquela etapa da execução oontratual, quando for o caso: ' 	" 	 • 
- 	 . 	 • 	 , 

10.2.2. A CONTRATANTE,tera_o prazarde.06 (cirico) dias 	contados a partir da data da , 	, 	. 	 , 
aPresentação'cla-medigão,- para aprovar, ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 
relatada pela CONTRATADA, bem - Como para ..avaliar a conformidade , dos serviçO§ 

	

. 	- 
executados; inclusive quarito obrigação•de,utilização 	produtos e.subProdutos florestais 
de comprovada procedência legal. 	 • ' 	 • 

• , 
10.2.2.1. No caso de etapas não concluidas,  sera°  paggs apenas os seniiços 
efativamenta.exécutados, devendo a CONTRATADA regillarizar o broriograrna,na etapa 

• subseqüente. 	• 	• ••• 	' • 	-• • . 
10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA hão a exime 
de qualquer das responsabilidadea contratuais, nem, implica •aceitação ,definitiVa dà§ 
serviços executados. ' 	 • 	• 	• " 

. 	 - 
10.2.3. Após a aprovação„ a CONTRATADA emitira Nota Fiscál/Fatura no valor, da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planiltia de Mecliçaci de §eiviços é de memoria de 
cálculo datalhada.:* 	' 

- 	 . 
10,3. 0 pagamento somente  sera  -efetuado após o tateto",  pelo servidor competente, da Nota •  
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acbmPanhada_dos demais documentos exigidos 

	

neste 'Edital. 	 - 	• 	 , 

10.3,1. 0 1.'atestd" da Nota Fiscal/Fitura fica condicionada à verificação da.conbiridade da 
Nota Fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA  coin  os serviços efetivamente 
executados, bem como as • seguintes comprovações, que deverão .obrigatoriamente - 	 , 	•  

acompanhá-la: 	- • 	 , 	' 

i 	

• . 	• 

;. Do pagamento -da remuneração e-das contribuições sociais (Fundo de paranta do 
• • 	 • 	. 	-  

Tempo  Pe  SerViçoa•F'mvidência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal gy 

	

, 	 • 	 . 	. 

nerS c 
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„ 	• 
fatura vencida, quanto  ads  empregados diretamente vinculados A•exe'cuçãe c,ontray,tit • 
nominalmente identificados; 	• - 	 • 	- 	• 	• 

• . 	• 	• 	• 	 , 
b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta  in-loco ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores de Cocos- - CMFC, ou na impossibilidade de acesso ao cadastro, thedigr.treZT 
consulta aos sítios eletroriicos oficiais ou-a documentação mencionada no artigo, 29 da Lei 
n.° 8.666/1993; e 	 ' , 	• 	 „ 	. , 	, 
c:Do cuniprimento .das obrigações- trabalhistas, correspondentes á  Wilma  -nota fiscal- ou 
fatura que tenha Sido -paga pela Administragao-. 	. - 	• 	, . • . 	, 

. 	, 	, 	• • 	• 	, 	• • 	. 	- . 	- 
-16.4. Havendo erro na apresentação :de qualquer dos docUmentea e?dgiclos nos subitens • - 
anteriores ou circunstância que- impaga a liquidação  Oa  despesa, o,pagamento ficara pendente . 	 . 	, 	 . 	. 
até que a CONTRATADA.preidenckatmedidaeSangadors. Nesta hipótese, o prazo para „ 

	

	 , 	. 	.-, 	• 	 .. 	 _ 	• 
pagamento iniciar-se-á  apes  a corriprovação ,da regularização 0a situação, • não 'acarretando - 
qualquer  Onus  para a CONTRATANTE. • 	 ' 

• • 	• 	 - 	, 	• 	. 
10.5. Antes do pagamento, a_ CONTRATANTE 'verificara,,. por meio, de •consulta ,eletrônica, -  a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no -Cadastro, Municipal 'derForheóesloreS de 

„Cocos,- CMFC e/ou nos  sites  bliciais,,deverido seu resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento: • ' 	 • • 	. 	 • • 	- 

. 
10.6.  Wanda  do pagamento; seraafeivado a Tétenção tributária prevista nalegistação aplicável, 
inclusive -quanta6o artigo 31.daLai•n.'' 8:212/1991: • • 	 • ' 	' 

, 	 • 
• 10.61. Quanto ao Irnposto, sobre Serviços-de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o „ . • 

disposto na Lei- Complementarn° 116, de 2005,e 	 " 

10.6.2. A•CONTRATAD,A.  regularrnente.eptante pelo Simples Nacional, nos. termos da Lei " 
Complementar n.° 123/2006-0 alterações tlaS Leis Complementar n.°  147/2044 e 155/2016, 

	

. 	- 	 . 
não sofrerá a reténçãe tributaria .quanto aos. impostqs e contribuiçõeeabrarigicios  pot:  aquélé 
regime. No entanto o paganieritoJcará condieioñado à aPresentação -de'comprovaflo-por 
meio de -dociiminto oficial de  'qua  .fai.jUs ao tratamento- tributária-,Jfavorocido Previsto na 	• 

	

. referida Lei Complementar: 	 t.. 	 , 

	

, 	 - 	- 
10.7. 0 Pagamento  sera  efetuado por Maio de Ordeih Banc:WS de Crédito, rriediante -deposite 
em contaLcorrente, na agencia e estabelecimento bancariólndfdadb PalaCON-MAT/61/44A, ou por - . 	 . 	. 	 - 	. 

• .outro meio pfaviste nelagialagdo vigentes . ' 	-• 

	

• • 	 , • 	• 	. 
10:8.  Serb  consideradé coma data do pagamento «dia em que constar como emitida ordem • 

	

— . 	 — 
bancaria para paganiento. 	• 	 -• • 	• • ' 	 • 

10.9. A' CONTRATANTE  had  'se . responsabilizara por, qualquer  clasps_  sa que veiiha a s.er 
efetuadapelaCONTRATADA,que poritentura,não tentia-sidoacerdada no contrato: - 

10.10. Nos casos de eventiiais atrases de pagamento, desde que CONIRAstA0Aihão tenha 
concorrido de alguma forma. para tanto, 0_ Valor devido clevera ser -acrescido de 'encargoS , 	, 	. 	. 	 , 

• rnoratórioS proporcionais ao S dias de- ,atraso,;apurados desde, a' data -.  limite prevista ,pata o 	, 
pagamento 'ate a data do  °fatly*  pagamento,..a.taxa de 6% (seis  or  canto) ao ano,-aplicandb40 

. 	 . 	. 	• 	. 	 • 
aseguinte formdla: 	 , • - , 	.• 	- 	• 	• • 	- 

• 
EM=IxNxi/P 

EM = Encargos Moratários a serem acrescidos ao valor originariamente 
' • 	• 	• 	- 	 - 

• • 
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I =  (Mice  de atualização financeira, calculado Segundo a formula: 

    

365 	 0(24 

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a  'skate- , 	 , 
do efetivopagamentb 	 - 	- 	. 	,.........„..  
VP  = Valor da Parcela em atraso 

• , 	. 	 • 
11.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem conduidos, caberá á CONTRATADA 
apresentar cornunicagáo escrita inforrnando:o fato a•fiscalizaçao da CONTRATANTE, a qual 
competire, no prazo. de até,15 (quinze) dias, a verificação dosjservjgos.exebutados, para fins de 

,óriO. • 
	 , 	 , 	, 	• recebimento provis 	- 

11.1.1. 0 recebimento provisório também ficarásujeitorquando-cabivel, 6 conclusào_de todos 
os testes de campo e a enfrega dos Manuais 'e Instruções exigíveis. 	• , 	 • 	.• 

11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, 
por meio de profissionais técnicos.competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pela obra,  ,corn  a finalidade de verifiCar•a adequação-dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais.que se fizerem necessarios. . 	 . 	, 

11.2.1. Após tal inspeção, -será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 92  (dues)  vias 
de igual teor e forma, ambas assinadas pela•  fiscalização, relatando as eventuais Pendências . 	 •  
verificadas. - 	. 	. 	• 
11.212. A CONTRATADA fica 'obrigada a separar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, 
ás suas  expenses,  no todo  Op  RI11, parte, o objetri eth que se•verificarem vicios;'defeitos 
inborregões resullantes da_execuOcrou.  materials;  empregados, cabendo fistá  gag  o nao 
atestar a úRiriia e/ou (mica mediçáo .deterviços até que sejam sanadas todas as eventual 
pendências que possam vit a ser apontadas no Terme de Recebirnento_Provisório. 

11.3, 0 Termo de Recebimento Definitivo das obia§e/ou-SeNigoi contratadot'será Wirddo em 
ate 90 (rim/Ste)  dies  após_a lavratUra Po Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou 
comissão designada vela: ,autoridade competente, desde que tenham sido Idemidemente 
atendidas todas, as exigências da ftscalizeção quanto As pendências observada, e somente 
apos.solucionadas ,todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operánós 	forriecedore-s de tnatenais e prestadores de serviços empregados ria execução do . 	 • 	 , 
contrato. 	 • 	 , 

11.3.1. Na hipótese- de a verificaçáo a que se drefére óparPgrafo anterior•não ser procedide 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo rio _ 	 , 
dia do esgotarnenta do prazo, desde  'Clue  o-fato seja comunicado a CONTRATANTE no 15 
(quinze) dias anteriores a exaustão do prazo. 	• 	• 	 • 

11.3.2. '6 recebimento definttivold. a.  objeto licitado'não exime a ,CONTRATADA, em, qualquer 
época, das garantias nannpdiriapa,dap responsabilidades assumidas  pm  conttato e por força 
das disijosigOes legais em vigor (Lei n.° 10,406/2002): 
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13.1 'Os preços permanecerão validos por um período de um ano, contados da data de 

apresentação da proposta. Após este prazo •serão reajustados, por responsabilidacle clerick-1717.4 

Município, aplicando-se a seguinte formula: 

R.= V. (li -  

Onde: 
• 

	

R - valor  dõ  reajuStamento Proburadbl 	. %. 	 , 

V - valor contratual a ser reajustado; 	. . 	a. 

16 = friaide de.pleçO"V:erifiCadó no fri6s•de.ariresenKàção da propostd; . 	 • 

índice .de prego  referents  ao'rnaS de- reajustamento. 

13.2 Os  indices  a serem .corisideradosana rpajustamento, serão extraídos da revista a urt açao 

	

a., 	 - 	• 
Getulio Vargas - Coluna 35- índice Nacional de f?regos - INCC. - 	 . 
13.3 Para fins de aplicação desse item: devergó ittekistir'  culpa da licitante vancedora no não 

	

cumprimento do prazo inicialmente pactuado. ; 	 a - 

, 	 . 
13.1. As despesas decorrentes-, da presente. contratação correrão 	conta de recursos - 	 , 
específicos consignados no 'Orçamento do Município de Cocos deste exercício, na dotação 
abaixo-discrirninada: - 

02,06.007- Gerenc, Das Agoes da $ecretaria  Manic.  De infraestrutura 

• 15.451.035:1.023 - Crinstrução e-Reforrna de Pragas e Jardins 

	

44.9.0.51.00.00 ObráS.'e InitalaçõeS ' 	' 

00 -Recursos.Ordinarios' . 	. 
24- Transferanciie de-Convénios -outros 

a 
, 13.2. Caso a vigência .do contrato,ulfrapasse o exercicio financeiro, as despesas dq exerçicio 

subseqüente tcorrerão a conta daS dotações orçamentariaS" indicadas em termo aditivo ou , 	 , 	 , 
apostilamentô. , 

14.1. A exectição dos" serviços  on  contratados  sera  objeto de acompanhamento,  controls,  
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmenfe 
designado,  corn  'asS atribuições especificas.  determinadas na Lei n:° 8.666/1993 conforme 

• Rtla-  Presidente Juscelino, 115, centro, Cocop, Bahia, CEP 47.680-000 
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detalhado no Projeto BasiCo. , 	. 
. 	0 representante ...de CONTRATANTE. deverá ser profissional habilitado-  e com , 	, . 	 . 

experiência tecnicabecessana para o acompanhamento e controle da execução-da obra. 

14.2. 0 acompanhamento, o  control%  a fiscalização e 'avaliação de que. trata este item  nit  
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem .confere 	,CONItRATA‘Itt: 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 
execução dos serviços 	 - 

contratados. 	, 	 - • - 	: 	• 	 . 
14.3. A CONTRATANTE se reserve o direito de rejeitar, no todo 'ou em parte, os serviços ora - 
contratados, prestados em desacordo.  corn  6 presente Edital e seus Anexos e  aim  o [contrato, 

14.4. i?a determinações e.as s.olicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE- 
encarregado da fiscalização , do -•.contrato- deverão ser prontamente atendidas pela . 	• 

15.1. Nos termqs dq  art.  65, §1°, da Lei n.° 8.666/1993, a Contratada ficará obngada a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais,r os Acréscimos ou supressões que se fiierem necessários,  
até o limite de 25% (vinte e moo por.cento) do .valor inicial atualizado do contrato, 	- , 

15.1.1. Em caso de refgrina d edificI0, .o limite fixado pare os acréscimos é •de_ até 50% 
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

• 	15.1.2. As supressões resultantes 'de acordo celebrado entre os -contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco portento). 	 • 
• - 
15.1.3.0 conjunto de acréscimos e Qconjunto de supressões serão calculados sobre -o valor 
original do contrato, aplicando-se a cada  urn  desses conjuntos, individualmente e sem 
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. . 	„ 

15.2. A- diferença percentual  entry  t) valor. global do-  contrato e o obtido a  peril(  dos custos 
unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação não 
poderá ser redutida, em  taw!'  da.Contrated,a,, em decorráncia de aditamentosipe modifiquem a 

- 	planilha orçamentada (artigo 127, §-50, I, da Lei nwl 2:309„de 2010). 	 ' , 	 . 	 _ 

. 16.1, 0 atraso injustificado na execução do tontrato sujeitará a CONTRATADA, após regular 
processo administrativo, à penalidade de: • 	 ' 

a. rnUlta  moratoria  de ate 0,3% (rês qêqirnos. poiipento) por dia de atraso Mjuslifigarlo 
sObre o valor da contratação, aié o limite de.30 -(trinta) dias. - 

16.1.1. A aplicação 'da.. Multa moratória não impede que a -Administração  rescinda 
unilateralmente o Contrato eapliqüe as butras sanções cabíveis. 

16.2. A inexecução total ou parcial contra°, ou q-de.scumprimento de qualquer dos deveres 
elencados no Edital-2 no contrato, stijeitara a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem 
prejuízo da responsabilidade cvi e criminal; as penalidades de: . 	• 	 il 	 , 

Riu a Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia .CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO:DECOCOS 

	

. 	. 	. 
a. advertência por faltas laves, assim entendidas como aquelas que •não acarretar 	ORA 4/1/4, ••••. , 	, , 	• 	. 	. 	. 	 .. 	. 	4c, 	- 	• .„ prejuízos egmficativos aoobjetoda contratagão; 	 , 	*  

b. multa compensatória 'de ate 10% (dez por cento) sobre  ii  valor total da Contratage j 	/-f../z-2,6R c•  

c. suspensão de licitar a impedimento de contratar  corn  o Município de Cocos  pal°  p 	••••/— . •-•  

c

o 

 

de ate dois anos; 	 ' 	. -• 	- 	• 	. - 

	

, 	 - 	- 
d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto.perdurareni Os • motivos determinantes da punição ou até -que seja promovida a 
reabilitação perante a-própria -autoridide. qUe aplicou a penalidade que será coricedida 

- 
 

sempre que a-CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e após 
decorrido o prazo da.penalidadede süspensaodOsubitem anterior. • - 	''• 	' 

'16.2.1. A  mats?  injuslifiCada•cle:Adjádicatária.pm astmár 'o-tontrato, apt5á devidamente' 
convocada, dentto do prazo estabelecido pela Adiriinistração, equivale a inexecução total do . 

	

contrato, sujeitando-a ás penalidades acima estabelecidas, 	• 	- 	 - 
- 	 _ • 	. 	.. 	.. - 	 .. , 	• 

16.2.2. A aPlicaçãcide qUalquer penalidarip não,excliii a aplicação da multi. 
. 	_ 	 • 	• 	, 	,. 	, 	. 	. 	., 	.. 

16.3. Também ficant sujeitas-áipenalidadeside siisp,enSão de licitar e  impediment° tie  contratar 
e de declaração •de inidoneidade, previstas no subiteM antenor,- as empresas ouj Profissionais - 
que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 	-'' 	- •. . • 

16.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por aficarem,-. por ,rnela.dolosós, frauPe 

	

fiscal no recolhimento de tributos; 	' 	 • 	• 	- 
.. 	_ 

16.32. tenham praticado atos ilicitos-Visando a frustrar os objetivos da licitação; 

163.3..dernonstrerti não possuir Idoneiclide pare contratar com a Administração em virtude - 

	

de atos•ilicitospratioadds.- 	' 	• 	-•••• 	• 	- 	: 	- • - 	, 	- - 	• ••• ' " '  tic. 	• -I,  - 

16.4. A aplicação de qualquer ' das Oehalidades ..-previStas realizar-se-á em , processo 
administrativo  true  assegurará o•contraditória e a  ample  ,defess observando-se O procedimento • , 	. 	 . 	 . 	 _ 	. 
previsto ha Lei ma 8.666/1993, e subsidiatiamente  he  Lei n.°,9.784,fide•1999. • r.  • ....' 	• ,. 	 , 	._ 	 - 	.. 

16.5. A autoridade competente,,na -aelicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, b caráter educativo da pena, bem como o dano causado A Administração, . 	• 	 . 	. 
observado o prin.cipio da proporcionalidade_ . 	- . . 	 -- . 	, . . 	,.. 	. 	.. 	. • 	-- . 	 , 	• 
16.6:As multas devidas •e/ou -prejuízos •causados a-• CONTRATANTE serão tcleteduZiclos...Poá 	- 
valores a serem pagos, ou'récolhidosHein favor* \do Vunioipio -de Cocos, PP ,déduzidos •da 
garantia; ou ainda, quando br 

di 	
ocaso, seraoinscritos na Divide Ativa do-MuniciPid.cle .Cocos'e • - 	.. 	• . 	. 	. 	- 	. 	_ 	.... 	. 	, 

cobrados jucialmente: 	 • -- 	• 	• 	- - - 
, 	. 	- 	- 	 • 	• 	. 	• 

16.7. Caso e CONTRATANTF.. determine, a multa deverá ser recolhida no oral_ máximo de 15 . 	 , 	_ 	, 	 -, 	. 	., 	. 
(quinze) dias, a Uonfar -  de data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

. 	 ...„ 	 , 	--- competente. 	
. , 
	. .. . - 	 ... 	• 

] 16.8.-M penalidades• Serão obrigatóriainente registradas no Cadastro ,- li/unicipal de . 	 .. 	. 	• 	„, 	 . 
Fornecedores•detocos - CMFC.- 	- 	' 	- -•  

16.9. •As.sartgões aqiii previstas Sào-Mdependepte-s-  entre.si,i5odendo  set  aplicadas-isoladas  du,  . 	 . 	 . 	. 	- 	- 	 , 	, 
no caso das rnultas, cumulativamente, sem prejuízo de outras Medidas cabiVels. 

.., 	 . 

Rua Presidertté JuSçalirio, 115; Céntroz•toços, Bahia, CEP 47.6•80-000 
• • 	 . 	. 	. 	 . 

ÉNPJ 	14222.012/000 *r 	 • reléféne:.(77)3489A041 
• . 	• 
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17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de, 1999," a Administração, Pública 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento; com 
de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossivel reparação. 

v° 
forma 

18,1. São motivos para ,a reScisào do spresente Contrato, nos termos do  -art.  78 -da Lei n. 
8666/1093; 	• • • • 	• 

I. o não cumprimento de Cláusulas cOntratuais, especificagbes, projetos-ou prazos; 

	

.-... 	• 	, • 	. 	• 
II. o cumprimento irregular de clausulas coritratuais,'especificaçõe.s, projetoS e prazos;. 

Ill. a lentidão do•-c sesi 	leVaôda;a•Admin'iStiação‘  atontprovar impossibilidade 
da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 	 •' 	 • . • 

: 1v. o atraso injustificado no inicio do serviço; 

, V. a paralisação do serviço, sem juta causa etprévia prinittnicaçãOaMininistração;., _ 	.. 	 • 	- 
'VI. a --subcontratação-.tbtal. ou 	-do Setrobjeto, aasdciaçâo,  da CONTRATADA  -corn  
outrem, acessão ou transferência, total ou parcial, bem Como.ifiista,,cisãO ou incorporação;  - 
não admitidas--noContrato; 	- _ 

desatanditnentõ s determinações sregulares da autotidade,  _designada; para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução;assim-como•as de seus supérioresi -; 	. 	, 	 . 	• 	 . 
VIII.'o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na formado §-1° do  art.  67 

' datei ri'.° 8.666/1993; 	', 	_ 	• 	 • 	• 

:IX. a decretação de falência, ou .a instauração de insolVáricia civil— 	- 

X. a dissolução da sociedide, oulaleciniento.da CONTRATADA.  • 

Xl. a alteração social ou a- modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que - 	 , , 	. . 	_ 
prejudique à execução do Contratei 	- • 

XII. razões de. interesse pUblipo, de.  alta relevaribia e amplo conhecimento-, juStificadas ,e _ 
• determinadas -Pala maxinia autoridade da esfera administrativa a  qua-  está subordinada . 	 , 
'CONTRATANTE-e exaradas no:prodesso administiativtialue se refere. o Contrato:..- • 	' 

X111..a,supressão, por 'Rife da AdrniniStração, de serviços, acarretando inodificação do valor 
inicial do Contratoalarri do liMite permitido no § 1° do  art.  65 da Lei 11°8..666/1993; 	'- 

XIV. ? suspensão de stia execução, por Ordem escrita da Adrniniatiação, porprazo supedora 
240 (duzentos p quarenta dias) .diaS,.. *salvo em Caso de calamidade pública, grave . 
pertUrbaçãO da ordem ihterna; guerra, ou ainda pôr repetidas suspensões.  qua  -fotalizem .o 

• 
 

memo  . prazo, Independentemente - do pagamento obrigatório da indenização pelas 
`sucessivas e contratualmente imPreidstasxlesmobijizaçôës,.. mobilizações e.,outras.PréVistas, 
assegurada à CONTRATADA, nesses désos: o direito' de.  optar pela stisPensão do • . 	, 

. cumprimento dasobrigácõesraSsUrnidas, até que seja normalizada a situação; 	- 

XV. o atraso -superior-  a _90 .(oventa) dias dos ' pagamentos devidos pela Administrogão, . 	 - 
der-orrentesqe serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos QU executados, salvo - 
em caso de cálamidade:pública,-graVe perturbação da ordem interna ou guerra; assegurada 

Rua Presidentesc Juelino,115, Centro?, Cocos, Babta,c4P 47.680-000 , . 	• 	. 	 , 
CNRI n.° 14.222.012/0001-75, 	••• 	Teletone: (TT) 3459.1041 

• - 
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CONTRATADA o direito qe optar pela suspensão de cumprimento de  suds  obrigações, a 
que seja normalizada a 	• situação; 	 ' .  
XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, 

.1 \PIA Mac, 

prejuízo das sanções penais cabíveis. . 	 . • , 	. 	 . 
18.2. Os casos da ‘rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos assegurado o 
contraditório e a arnpla defesa. • t. 

18.3:A-reseisào deste Contrato poderá sei 
' 	• 

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragaor  nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII desta clálisula; 	• 

• , 	. 	• 	, 	. 	, 	• 
183.2. amigável, por'ecordo entre as-partes, reduzida a teh

•
no no processo, desde-que haja 

conveniência para aiAdministração; 	 • 
• 

18.3.3. judicipl, nos termos da legislação. ' - 
•  18.4. A rescisão • administrativa ou amigável devera "ser precedida de autorizagao, escrita e , 	• 	 • Ir 

fundamentada da autoridade competente.' 
• , 	 , 	 - 	• 	• 	, 

18.5. Quando a rescisão Ocorrer contbase nos incises XII a"XVIE desta:c1ausuja:semqqe haja • , 	. 	, 
culpa da CONTRATADA,  sera  esta ressarcida dos prejuízos -regularmente -comprovados que 
•houver sofildá, tendo ainda direito a:- 	 • 	. 

. 	• 	, 
18.5.1.. devolução da garantia; 	. 
18.5.2. pagamentos devidos pela execugão do Contrato ate a data da rescisao. , • 

• 18.6, A rescisão por descumprimento das clausulas ,contratuais acarretará a, execução 
• garantia_ contratual,,  path;  reSsamimentó.da. CONTRATANTE, e' dos valores das-  multas e 

indenizações :a ela devidoi, bem Cordo a retengáo'dos Créditos decOrrentes do Contrato, até o 
limite dos prejuízos causados 'CONTRATANTE, alem dai sanções previstas baste instrumento, 

18.7. 0 termo de re'sdisto deVera indicar, conforme ocaso: • 
18.7.1. Balanço dos eventos contiatuais_14 cumpridos ou parcialmente curnpricios; 

18.73. R-elaçao doi pa'athenoI já efetuados e ainda devidos; 
• - 	• 	 , 

18.7.3. indenizações d-rou 	
.

itas.. 
.r 
	• • 	 • 

-19.1. Os  hasps  ornissos ou sittiações:hao explicitadas nas clausulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo, as disposigões contidas na Lei n° 8.078, de.  t990-
Código de Defesa d,o Conau,midor, ao DeCréto n°1.722, de 2001,,  Oi tei.,Compiernentarp.° 
123/2006 e Lei-  Complementar-n,°. 147/2014, ha Instnição Norrnativa SLII/MPOG,na-Z de 30 de . .. 	 . 	, 	- 
abril -de .2008; .e na Lei -n.° .8.666/199.3; bein, come. nos•-lrdernaii tegularceptda-  e_ 'riormas 
adrninistrativaifederais,  qua  fazem, parte integrante desta Contrato, independenteMente de suas 
transcrições. 	- 

Rua Presidente Juscelino, 1 is, Çentro, Cocos, Bahia, CE,p 47.680-000 • 
CNPJ n.° 14222.012/0001-75 	 telefone: (77) S489.1041 

prazos contratuais; - 	 - 	• 	• 	 • 	Vi.s.s.rr  XVII a'othrrência de, caso fortuito  du  de força maior, regularmente tornproVada, impeditiva\- • •Q 
da execução do Contrato;.., 

- 	 • • 
XVIII o `descuMpriniento do disposto ,no inciso V dó  art  27 da Lei n.°.8.686/1993,- seta 



•Estado da 

MUNICÍPIO DE COCOS. , 

Imprenga Oficial, até 6 quinto dia ütil do mes seguinte`ao de sua assinatura para Pcorr 	is â.,o2)_ • ••) 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 	 . 	 (:-"%•••••;',..-•-•1 _ 	-  

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos, com exclusào de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

- 	 . 	• 	 • 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e ache& 

conforme, as partes'a seguir firmam o presente Contrato•em 02 (duas) vias, de igual tbor e forma, 
para,urn só efeito, napresenga de 02 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, 

•••••: • • 	• 	• 	;.; •,••• 
Cocqs, Bahia, 	de 	 de 2018 

20.1. Incumbire a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Gontrat 

, Nome do Prefeito 
Prefeito Municipal 

MUnicipio de Cocos 
CNPJ-n.0  14 222 01-2/0001-75 . 	. 

•  CONTRATANTE, 

Proprieta"rioi  acid  
• • eatgo ria Enipresd 

Razão Social da Empresa 
xexxvoc.xxxpoocx---xx 

- 	CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, VI 5, Centro, Cocos, Bahia, CEP'47.680-000 
CNPJ n o  14222.012/0001-75 	, Telaftine:,(77) 3469.1041. 

COCO! 
GOVERNO MUNICIP),  : 
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Ck- 

Contratação de empresa de engenharia para a construção da Praça da Cultura Joaquim Ferreir 
Moura na sede do Município de Cocos— 

. 62 Rua Presidente Juscelino, 11.6, Centro. ço..é04, Balia,.CEP 47.680-00 	 • •  
GNP)  n.* 14 222.012/0001-/S 	 Telifone: (t7i 3489:1041 ". 

FOLHA  pp  DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 

Nome COMplet0:: 

Telefani(s): 

kfliait-4,••• 	 - •• • • --. 
060:1: ;Casa trepreSeritageto,seji pet preipuiador,.. jurifar PlpstrOtiepto de mandate éspet trice  para 
assinatura  do  contrato  • 	 ' 	, 	• 	 : 

: 	• 	)0.00000006060( - .11F , XXrde.)c000bOoccobotxx de 2018: 	" 

Assinaturi do Representante Legal 
.Nome Completo 

Cargo na ftlpresa / Reprisentante. 
' Razã6  Sot  ial da Empresq 

CNPJ n.° 	
• 

. . 	 , 

Obailmoiliv:;diplorrds a joatikaa de* menther eete fennyllik„p enbege40 juntemente Gym  os  envelopes de 
PmsenfeaiN49: *Peel* sinigaiiiitkivne000; 003.8 (kdnitiIiigario 8-0001000-04ddinatuie de COnfratá 
reterldfd-RiSePOidthOPPR440:74.0010.03Serit#906:014.00-011.1dadOiftrant  aillabRe940 de P.I6Pontinte 

7174•76,;„.  	4,4 
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