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2.2.5- Os documentos apresentados fora do prazo estabelecido no item 2.2.4 acima, nae serao 
recebidos. 

2.3- Nao poderao participar do presente chamarnento pessoas flsicas que: ) 

2.2.4- 0 interessado devera entregar a docurnentacao exigida, na sede da Controladoria Geral 
do Municipio localizada na Rua: Francisco Sales, 127, Centro, Cidade de Caucaia/CE, no 
horario de 08:00 As 14:00 HORAS, de Segunda a Sexta-Feira, em ate 2 (dois) dias uteis ap6s 
a realizacao da inscricao. 

2.2.3- Ap6s a inscricao, com o comprovante impresso, o interessado devera juntar a esse, toda 
a docurnentacao exigida nos itens 3.2 e 3.3 deste Edital. 

2.2.2- 0 sistema s6 adrnitira uma lnscricao para cada CPF informado por PROGRAMA. 

2.2.1- Ao finalizar a inscricao nos moldes do item 2.2 acima o sistema emltira o respective 
comprovante, que devera ser impresso pelo interessado. 

2.2- As inscricoes para o referido credenciamento deverao ser realizadas, por meio eletr6nico, 
atraves do site oficial da Prefeitura Municipal de Caucaia (www.caucaia.ce.qov.br). 

2.1- A partlcipacao neste credenciamento implica a aceitacao plena e irrevoqavel das normas 
constantes neste instrumento. 

2.0 - DAS CONDl<;OES GERAIS 

1.1- 0 presente Chamamento Publico tern como objetivo o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
FISICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES QUANTO A 
FISCALIZA<;AO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVl<;OS 
CORRELACIONADOS COM AS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA 
INTEGRADA (PII) COM RECURSOS ORIUNDOS DA CAF E OUTROS RECURSOS 
EXTERNOS, conforme especiflcacoes constantes do anexo I, parte integrante deste processo. 

1.0 - DO OBJETIVO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, atraves da Controladoria Geral do 
Municipio localizada na Rua: Francisco Sales, 127, Centro, Cidade de Caucaia/CE, recebera 
no periodo de 20 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2019, no horario de expediente 
ao publico, das 08:00 As 14:00 HORAS, PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS FiSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES QUANTO A 
FISCALIZA<;AO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVl<;OS 
CORRELACIONADOS COM AS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA 
INTEGRADA (PII) COM RECURSOS ORIUNDOS DA CAF E OUTROS RECURSOS 
EXTERNOS, conforme especificacoes constantes do anexo I, parte integrante deste processo. 
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3.2.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do preposto. 

3.2.3.1- Caso o comprovante de endereco seja em nome de outro titular, devido a residencia da 
pessoa nao ser pr6pria, este devera vir acompanhado de declaracao de que o mesmo reside no 
endereco com reconhecimento de firma do emitente. 

3.2.3- Comprovante de endereco devidamente atualizado, sendo aceito ate o terceiro mes 
anterior a este procedimento; 

3.2.2- Cadastro Nacional de Pessoa Fisica - CPF; 

3.2.1- Documento oficial de identificacao: 

3.2- DOCUMENTOS PARA HABILITA(;AO 

Os documentos de habilitacao ficarao retidos nos autos, e deverao ser apresentados em c6pias 
conferidas por servidor desta Prefeitura Municipal mediante originais, ou em c6pias 
autenticadas por cart6rio competente. 

3.1- Para habilitar-se ao credenciamento, o interessado devera requere-lo atraves de carta- 
proposta junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, declarando conhecer e 
concordar com os termos do Edital, apresentando a seguinte documentacao, que devera ser 
apresentada em original ou por c6pia devidamente autenticada em cart6rio competente 
ou conferidas por servidor desta Prefeitura Municipal. 

3.0- DA HABILITA(;AO 

2.8- A divulqacao dar-se-a mediante aviso de publicacao do Diario Oficial do Municipio - DOM. 

2.7- Fica eleito o foro da Comarca de Caucaia, Estado do Ceara para dirimir quaisquer conflitos 
provenientes deste Credenciamento. 

2.6- Os casos omissos serao decididos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 

2.5- A habilitacao no credenciamento nae irnplicara na obrigatoriedade de contratacao por parte 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, que somente fara para atender a 
demanda efetivamente comprovada. 

2.4- A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, podera revogar o presente 
chamamento publico por raz6es de interesse pubhco decorrente de fato superveniente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade 
de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

2.3.2- Tenham sido declarados inid6neos para licitar ou contratar com a Admmistracao Publica, 
enquanto perdurar o motive determinante da punicao ou ate que seja promovida a reabllitacao. 
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2.3.1- Estejam com seus cadastros cancelados, suspenses e/ou que tenham sido cle?dM\-ados 
impedidos de se cadastrarem ou contratarem com a Adrninistracao Publica, enquanto durar o 
impedimenta; 
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3.3.3 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA - ENSINO MEDIO 

II) - Cornprovacao profissional de acordo com as adequacoes necessanas da 
legisla9ao atual, a Lei n° 4950 - A, aprovada em 1996 que estabeleceu um piso salarial 
afixado em 06 (seis salaries minimos) para jornada de 6 (seis) horas e 8,5 (oito e meio) 
salarios minimos para regime de 8 (oito) horas diarias. /0 
Ill) - Engenheiro civil pleno com experiencia em obras de media porte. (Decl~ao) 

I) - Curso de Graduacao em Engenharia Civil com registro no respectivo Conselho de 
Classe; 

3.3.2 - ANALISTA TECNICO DE FISCALIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 
civil - ENSINO SUPERIOR 

IV) - engenheiro senior com experiencia em obras de grande porte; 

Ill) - Cornprovacao profissional de acordo com as adequacoes necessarias da 
leqislacao atual, a Lei n° 4950 - A, aprovada em 1996 que estabeleceu um piso salarial 
afixado em 06 (seis salarios minimos) para jornada de 6 (seis) horas e 8,5 (oito e meio) 
salaries minimos para regime de 8 (oito) horas diarias. 

II) - Possuir experiencia profissional em atividades relacionadas a ermssao ou 
autorizacoes acompanhamento, monitoramento da execucao dos services em 
quaisquer entes federativos; 

I) - Curso de Graduacao em Engenharia Civil com registro no respectivo Conselho de 
Classe; 

3.3 - QUALIFICACAO TECNICA 

3.3.1 - COORDENADOR TECNICO DE OBRAS - ENSINO SUPERIOR 

3.2.5- Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justice do Trabalho, mediante a 
apresentacao de Certidao Negativa de Oebitos Trabalhista - CNDT. 

c) A cornprovacao de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita atraves da Certidao 
Negativa de Tributes Municipais. 

b) A cornprovacao de regularidades com a Fazenda Estadual sera feita atraves da Certidao 
Negativa de Debitos Estaduais, fornecida pela Secretaria da Fazenda; 
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a) A cornprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atre~e>da 
Certidao Negativa de Tributes e Contribuicoes Federais e da Divida Ativa da Uniao, emitida 
nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014; 
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6.2- 0 prazo do contrato sera estipulado de acordo com os preceitos legais, porern, 
determinado em funcao das reais necessidades dos services. 

6.1- Os services prestados serao contratados por meio de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
PRESTACAO DE SERVICOS, onde se estabelecerao com clareza e precisao os direitos, 
obrlqacoes e responsabilidades das partes, conforme minuta constante do anexo IV deste 
edital; 

6.0 - DA CONTRA T ACAO 

5.0-DA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTO DE DESPESA 

e 5.1 - As despesas decorrentes das contratacoes correrao por conta das dotacoes 
orcarnentanas abaixo especificadas, DOTACAO ORCAMENTARIA: 09.01.04.122.0091.2.100 - 
APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00. 

4.4- A apresentacao da proposta de credenciamento implica na plena concordancia e aceitacao 
dos termos e condicoes previstas neste instrumento, inclusive com relacao ao preco estipulado 
pela Adrninistracao para a prestacao dos services constantes no anexo I, parte integrante deste 
processo. 

4.3- A aprovacao ou nao da proposta de credenciamento sera comunicada aos interessados no 
prazo maxlrno de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de apresentacao da proposta; 

4.2- Ap6s analise da docurnentacao, a Controladoria Geral do Municipio, divulqara o 
resultado de classiticacao do credenciamento; 

4.1- A Controladoria Geral do Municipio, podera, durante a analise da docurnentacao, 
convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios: 

4.0 - DA APROVACAO DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

II) - Possuir expenencia profissional em atividades relacionadas a ernissao ou 
autorlzacoes acompanhamento, monitoramento da execucao dos services em 
quaisquer entes federativos com horario de trabalho, 40 (Quarenta) horas semanais. 
(Declaracao) 

I) - Curso de Graduacao em Direito com registro no respective Conselho de Classe 
(OAB); 

3.3.4 - ANALISTA JURiDICO - ENSINO SUPERIOR: 

II)- Carteira Nacional de Habilitacao (CNH)- Categoria D 
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I) - Experiencia profissional como operador de Motoniveladora com regis"f~ ijsia@f PS 
(Carteira de Trabalho e Previdencia Social); 
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Caucaia/CE, 20 de dezembro de 2018. 

/Jn ~ c. if' iL 
KLE~ CORREIA LIMA FILHO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

8 - DOS ANEXOS DO EDIT AL 

TERMO DE REFERENCIA 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 
MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO Ill 

6.8- Todos os services objeto deste Chamamento Publico serao executados nos locais 
previamente estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 

7.0 - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNA<;AO AO EDITAL 
7.1- Este Edital devera ser lido e interpretado na integra. Ap6s o prazo legal nao serao aceitas 
aleqacoes de desconhecimento; 
7.2- Os pedidos de esclarecimentos ou impuqnacoes ao edital deverao ser protocolados na 
Controladoria Geral do Municipio localizada na Rua: Francisco Sales, 127, Centro, Cidade de 
Caucaia, e atender, obrigatoriamente, as seguintes exiqencias: 
7.2.1- Documento elaborado em uma via, rubricado em todas as folhas e numerado; 
7.2.2- Aleqacoes fundamentadas, e se for o caso, pedido instruido com docurnentacao/provas 
que se fizerem necessarias; 
7.2.3- A peticao devera estar acompanhada de c6pia xeroqraftca do documento de identidade 
de seu siqnatario: 
7.3- A Controladoria Geral do Municipio nao se responsabilizara por pedidos de 
esclarecimentos ou lrnpuqnacoes protocolizadas fora do prazo, e em local diverse do 
mencionado neste Edital. 
7.4- Os interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicacoes 
referentes as irnpuqnacoes e esclarecimentos no Diario Oficial do Municipio - DOM e portal do 
TCE/Ce: http://www.tce.ce.qov.br/licitacoes. 

6.7- 0 prazo de execucao e de acordo com o Termo de Referenda, anexo I do edital; 

6.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita I, sera obedecido o previsto no art. 110, 
da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores; 

6.5- O(a) contratado(a) se compromete a comparecer a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, no prazo de ate 5 (cinco) dias ap6s a publicacao da convocacao no DOM 
para assinatura do contrato 

6.4- O(a) contratado(a) e responsavel pelos danos causados, diretamente a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e aos beneficiaries, ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a 
fiscalizacao ou acompanhamento por parte da Contratante. 
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6.3- A convocacao para forrnalizacao do termo contratual dar-se-a pela ordem ·l98 inscri9a~~o 
referido credenciamento, realizada presencialmente na SECRETARIA MUR?~i>P.~) DE 
INFRAESTRUTURA. 



PREFEITURA DE CAUCAlA/CE 
Rodovia CE 090, 1076 - KM I - ltarnbe - Caucaia CE· Fonc (85) 3342.0545 · CEP: 61 600-970 

CNPJ· 07.616.16210001-06 - CGF 06 920.270-2 

ANEXO I 
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Haja vista que, as principais atribuicoes e cornpetencias da SEINFRA sao o 
gerenciamento e monitoramento de obras publicas de lnfraestrutura, urbanlzacao, 
reformas, construcoas, conservacao e rnanutencao de predlos publicos do Municipio 
de Caucaia/CE. 

O Programa destina-se a viabilizar condicoes mais adequadas de mobilidade urbana 
atraves da qualificacao de vias e areas urbanizadas nos distritos de Jurema e Sede 
(Centro), construcao de viaduto sabre a passagem da BR 222 e construcao de 
Ponte no bairro de Sao Miguel e a construcao de passagem de nivel sobre a linha 
terrea no Centro da cidade. Neste Componente sera feito ainda a elaboracao e 
atualizacao do Plano de Mobilidade Urbana e da Matriz Origem/Destino, e ainda a 
irnplantacao do Sistema de Video Monitoramento nas Vias dos bairros do Centro e 
da Jurema, alem da irnplantacao de Ecopontos nos diversos distritos do Municipio. 

O Programa de lnfraestutura lntegrada de Caucaia tern como finalidade o 
desenvolvimento econornico, social e ambiental do rnunicl pio de Caucaia, a partir de 
intervencoes na lnfraestrutura urbana voltadas a melhoria da mobilidade e 
acessibilidade local, qualidade socioambiental e construcao dos espacos coletivos. 

2) FINALIDADE 

O programa tern o objetivo o credenciamento de pessoas ff sicas para atender as 
necessidades das atividades quanto a fiscalizacao, acompanhamento e 
monitoramento dos servicos correlacionados com as obras do Programa de 
lnfraestrutura lntegrada (PII) com recurses oriundos da CAF e outros recurses 
externos. 

1) OBJETIVO 

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA/CE 

TERMO DE REFERENCIA 

~ Prefeitura de 
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4.2.1 - reahzacao de vistorias de obras; 
4.2.2 - realizar perfcias de obras; 
4.2.3 - realizar avaliacoes, arbitramentos, laudos e pareceres tecnicos: 
4.2.4 - realizar a padronlzacao, mensuracao e controle de qualidade. 
4.2.5 - elaboracao de orcarnento, conducao de trabalho tecnlco; 
4.2.6 - fiscalizar a conducao de equipe de instalacao de obras; montagem, 
operacao, reparo ou rnanutencao; 
4.2. 7 - fiscalizacao e execucao de desenho tecnico de obras. 
4.2.8 - fiscalizacao e orientacao no acompanhamento de obras; 
4.4.2 - realizar a elaboracao do boletim de medicao: 
4.4.3 - fiscalizar e visitar in loco a obras diversas; 

4.2 - ANALISTA TECNICO DE FISCALIZA<;AO EM OBRAS DE ENGENHARIA 
Ci VIL 

4.1.1 - realizacao de supervlsao de obras; 
4.1.2 - realizacao de coordenacao de obras; 
4.1.3 - orientacao tecnlca de obras; 
4.1.4 - realizar estudos, planejamentos, projetos e especiticacoes de obras. 

4.1 - COORDENADORES TECNICO DE OBRAS 

4) ATRIBUICOES 

02 (dois)-COORDENADOR TECNICO DE OBRAS; 
03 (tres) - ANALISTA TECNICO DE FISCALIZA<;AO EM OBRAS DE ENGENHARIA 
CiVIL; 
01 (um) - ANALISTA JURIDICO; 
01 (um) - OPERADOR DE MOTONIVELADORA; 

Caucaia e praia, serra e sertao, mas tarnbern e oportunidade e crescimento. A 
cidade possui localizacao privilegiada, facil acesso e precisa de melhorias de 
lnfraestrutura completa para garantir aos moradores e visitantes mais conforto, 
sequranca e qualidade de vida. 
Em constante desenvolvimento para as melhorias de lnfraestrutura e 
desenvolvimento do volume de obras se faz necessario analise de tarefas/ atividade 
por especialistas nas diversas areas do conhecimento especifico. 

3) NECESSIDADE: 

~ Prefeitura de 
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5.1.1 - Ensino Superior - Curso de Graduacao em Engenharia Civil com registro no 
respective Conselho de Classe; 
5.1.2 - Possuir experiencia profissional em atividades relacionadas a ernissao ou 
autorizacoes acompanhamento, monitoramento da execucao dos services em 
quaisquer entes federativos; 
5.1.3 - Cornprovacao profisslonal de acordo com as adequacoes necessaries da 
legislac;ao atual, a Lei n° 4950 - A, aprovada em 1996 que estabeleceu um piso 
salarial afixado em 06 (seis salaries minimos) para jornada de 6 (seis) horas e 8,5 
(oito e meio) salaries minimos para regime de 8 (oito) horas diarias. 
5.1.4 - engenheiro senior com experiencla em obras de grande porte; 
5.1.5 - HORARIO DE TRABALHO: 
40 (Quarenta) horas semanais 
5.1.6 - VALOR: 
R$ 7.500,00 (sete mile quinhentos reais) 

5.1 - COORDENADOR TECNICO DE OBRAS: 

5) EXIGENCIAS: 

4.4.1 - planejamento e elaboracao do trabalho a ser executado; 
4.4.2 - realizacao e manutencao basica da Patrol 120 H - Carterpila; 
4.4.2 - realizar a execucao de servicos relacionados a movimentos de terra 
(pavlrnentacao e drenagem); 
4.4.3 - realizar acabamento em pavimentos das diversas estradas vicinais no 
Municipio; 

4.4 - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - MOTONIVELADORA 

4.3.1 - Defender a lei de forma preventiva e contenciosa em diversos ramos de 
sociedade; 
4.3.2 - Elaboracao de Demandas ao Ministerio Publico: 
4.3.3 - Postular a 6rgao do Poder Judiciario, 6rgaos Administrativos; 
4.3.4 - Prestar as atividades de consultoria, assessoria e direcao juridicas; 
4.3.5 - Elaboracao de Contratos, Termos de Aditivo e Termos de Rescisao; 
4.3.6 - Confeccionar parecer sobre aspectos juridicos, para orientacao 
administrativa e processual; 
4.3. 7 - Realizar audienclas, planejamento [urldico, defesa e representacao do 
cliente; 
4.3.8 -Acompanhar lnqueritos Civis e Penais nos respectivos 6rgaos. 

4.3 - ANALISTA JUR[ DICO 

~ Prefeitura de 
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5.5 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
5.5.1 - nivel Medic; 
5.5.2 - experiencia profissional como operador de Motoniveladora com registro na 
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdencia Social); 
5.5.3 - apresentacao da carteira de motorista CNH devidamente habilitada. 

5.3.1 - Ensino Superior - Curso de Graduacao em Direito com registro no respective 
Conselho de Classe (OAB); 
5.3.2 - Possuir experiencia profissional em atividades relacionadas a ernissao ou 
autorizacoes acompanhamento, monitoramento da execucao dos services em 
quaisquer entes federativos; 
5.3.3 - HORARIO DE TRABALHO: 
40 (Quarenta) horas semanais 
5.3.4 - VALOR: 
R$ 3.000,00 (tres mil reais) 

5.3 - ANALISTA JURIDICO: 

5.2.1 - Ensino Superior - Curso de Graduacao em Engenharia Civil com registro no 
respective Conselho de Classe; 
5.2.2 - Cornprovacao profissional de acordo com as adequacoes necessarias da 
leqislacao atual, a Lei n° 4950 - A, aprovada em 1996 que estabeleceu um piso 
salarial afixado em 06 (seis salaries minimos) para jomada de 6 (seis) horas e 8,5 
(oito e meio) salaries minimos para regime de 8 (oito) horas diarias. 
5.2.3 - engenheiro civil pleno com experiencia em obras de medic porte; 
5.2.4 - HORARIO DE TRABALHO: 
40 (Quarenta) horas semanais 
5.2.5 - VALOR: 
R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

5.2 - ANALISTA TECNICO DE FISCALIZAyAO EM OBRAS DE ENGENHARIA 
CIVIL 

~ Prefeitura de 
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KLEBE~~REIA LIMA FILHO 

Secretario Municipal de lnfraestrutura 

Caucaia, 03 de dezembro de 2018. 

As despesas 'correrao por conta da dotacao orcarnentarla 0901.04.122.0091.2.100 - Apoio 
administrativo da Secretaria de lnfraestrutura, 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiro 
Pessoa Fisica/ Fonte de recursos: 010101 - recurses ordinaries. 

7) DOTACAO ORCAMENTARIA 

(*) LEI 4950-A, que estabelece o piso salarial dos profissionais da Engenharia 

VAGAS I I TOTAL 
ORD EM FUNCAO PERiODO VALOR R$ R$ 

01 COORDENADOR TECNICO DE OBRAS 02 12 MESES 7.500,00 15.000,00 

02 ANALISTA TECNICO DE FISCALIZA<;AO 
03 12 MESES 7.000,00 21.000,00 

DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL 
03 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 01 12 MESES 4.200,00 4.200,00 

04 ANALIST A JURIDICO 01 12 MESES 3.000,00 3.000,00 

TOTAL R$ 43.200,00 

TOTAL DO PROGRAMA 518.400,00 

6) PLANILHA DE CUSTOS 
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Nome do Proponente 
CPF N° ------ 

Anexos: Documentos de habilitacao 

Atenciosamente, 

Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo com todas as 
condicoes estabelecidas no edital e seus anexos e que nae existe nenhum fato impeditivo que 
possa obstar a nossa participacao no referido processo. 

Segue, em anexo, toda docurnentacao requerida para hablhtacao, tudo, de acordo com o citado 
edital. 

lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da apresentacao da nossa docurnentacao. 

Manifestamos, neste ato, nossa concordancia com os precos fixados pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, constantes do anexo I do processo em reterencia. 

ANALIST A JUR DICO 4 
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3 
ANALISTA T CNICO DE FISCALIZA AO DE OBRAS E ENGENHARIA C VIL 

ORDEM 

2 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa docurnentacao exigida para credenciamento para a 
execucao dos servicos constantes do Edital de Chamamento Publico N° 2018.12.20.003, 
especificamente com relacao aos services abaixo assinalados: 

Prezados Senhores, 

REF.: CHAMAMENTO PUBLICO N° 2018.12.20.003. 

A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 

Locale data 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

CAUCAIA 
ANEXO II 

Pref eitura de 
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4.3- Comunicar aota) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a 
execucao dos services, diligenciando nos cases que exigem providencias corretivas; 

4.2- Fiscalizar e acompanhar a realizacao dos services: 

4.1- A Contratante se obriga a proporcionar aota) CONTRATADO(A) todas as condicoes 
necessarlas ao pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes da presente licitacao, 
consoante estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores; 

CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

posteriores. 

3.1- 0 presente contrato tornar-se-a efetivo a partir da data de assinatura e vigorara ate _ de 
____ de 201_, podendo ser prorrogado na forma da Lei nQ 8.666/93 e alteracoes 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO 

2.1- 0 presente contrato tern por objeto ------------------ 
conforme especificacoes constantes do anexo I do edital, parte integrante deste processo. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

1.1- Fundamenta-se este contrato no Edita! de Chamamento Publico n° 2018.12.20.003, e na 
Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTACAO LEGAL 

O Municipio de Caucaia, pessoa juridica de direito publico interno, com sede no Rodovia CE 
090, 1076 - KM 1 - ltarnbe - Caucaia/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° _ 
atraves da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do Municipio de Caucaia, neste 
ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, Sr(a). . 
doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado, 

com endereco a 
em , Estado do , 

inscrito(a) no CPF sob o nQ , ao fim assinado(a), doravante denominado(a) de 
CONTRA T ADO(A), de acordo com o Edital de Chamamento Publico n° 2018.12.20.003, 
sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condlcoes a seguir pactuadas: 

CONTRA TO ADMINISTRA TIVO DE PREST ACAO DE 
SERVICOS QUE FAZEM ENTRE SI, 0 MUNICIPIO DE 
CAUCAIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA E 
-----,,---..------' MEDIANTE AS 
CONDICOES E CLAUSULAS A SEGUIR PACTUADAS: 

MINUTA DE CONTRA TO ADMINISTRA TIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS 

CAUCAIA 
ANEXO Ill 

Pref eitura de 
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6.3- As despesas decorrentes deste contrato, correrao por conta da dotacao orcarnentaria 
, elemento de despesas n° ; / 

6.4- Os valores inicialmente contratados serao reajustados e/ou realinhados de acordo com as 
variacoes que vierem a ser estabelecidas pelos programas coordenados pela SECRETARIO 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/CE, ou outro indice legal previsto para services desta 

6.2- Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao da Nota Fiscal e fatura 
correspondente. As faturas deverao ser aprovadas, obrigatoriamente, pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, que atestara o 
recebimento dos mesmos. 

6.1- A CONTRATANTE paqara aota) CONTRATADO(A) pela execucao do objeto deste 
contrato, o valor global de R$ , perfazendo o valor 
mensal de R$ ( ). 

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS CREDITOS 
ORCAMENTARIOS E DOS REAJUSTES. 

d) Todos os services objeto deste Chamamento Publico serao executados nos locais 
previamente estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do 
Municipio de Caucaia. 

c) O(a) contratado(a) e responsavel pelos danos causados, diretamente a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA e aos seus beneficiaries, 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao reduzindo ou 
excluindo essa responsabilidade a flscalizacao ou acompanhamento por parte da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do Municipio de Caucaia; 

b) Sao de inteira responsabilidade do(a) Contratado(a) todas as obriqacoes pelos encargos 
previdenciarios e fiscais resultantes da execucao do Contrato e previstos em lei. 

a) 0 prazo de execucao e de acordo com o Projeto Basico, anexo I do edital; 

5.2- O(A) CONTRATADO(A) fica ciente, ainda, das seguintes condicoes: 

d) Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acrescirnos ou supressoes no quantitative do 
objeto ate o limite fixado no paraqrafo 12, do art. 65, da Lei n2 8.666/93. 

b) Manter durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obrlqacoes assumidas, 
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na llcitacao: 

a) Executar os services, conforme exiqencla editalicia e contratual; 

5.1- Sao obriqacoes do(a) CONTRATADO(A): 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DO(A} ClAUSULA QUINTA 
CONTRAT ADO(A) 

'i,C dG I 

Prefeitura de ~,e;, ~~" 
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4.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRATADO(A), a vista das notas fica~·e -j~\!,JIBf 
correspondentes, devidamente atestadas pelo setor competente; 



c) Suspensao Temporaria do direito de participar de licitacao e impedimenta de contr,: com a 
Adrninistracao, pelo prazo de ate 2 (dais); / 

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 
Rodovia CE 090. 1076 - KM I - ltambe - CaucaiaCE - Fone: (85) 3342.0545 - CEP: 61.600-970 
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b.3) Os valores das multas referidas nestas clausulas serao descontadas "ex-officio" do(a) 
CONTRA TADO(A), mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu 
favor que mantenha junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICIPIO DE CAUCAIA, independente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial; 

b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, pelo nae cumprimento de clausula 
ou condicao prevista no contrato; 

b.1) Multa de 5% ( cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante 
vencedora em assinar o contra to dentro do prazo de 5 ( cinco) dias utels, contados da data da 
notificacao feita pela CONTRA T ANTE; 

b) Multa: 

a) Advertencla 

9.1- Pela inexecucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantida a previa defesa, a 
Adrninistracao podera aplicar aota) Contratado(a), as seguintes sancoes: 

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

8.1.5- A rescisao contratual de que trata o mciso I do art. 78 acarreta as consequencias 
previstas no art. 80, incises I a IV, ambos da Lei n2 8.666/93. 

8.1.4- Em caso de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93, sem 
que haja culpa do(a) CONTRATADO(A), sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 

8.1.3- Arniqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia 
da Admlnistracao: 

8.1.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incises I a XII do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93; 

8.1- A rescisao contratual podera ser: 

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO 

7.1- Os recurses financeiros necessaries a este instrumento contratual sac oriundos de 
transferencias governamentais e do Tesouro Municipal. 

CLAUSULA SETIMA - DA FONTE DE RECURSOS 
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natureza. No caso de reajuste, este s6 podera ocorrer ap6s decorrido, no minft!a,9. 12 (d~) 
meses da data da apresentacao das respectivas propostas. "'J ep e> 
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02. -------------~ Nome: 
CPF: 

01. -------------~ Nome: 
CPF: 

TESTEMUNHAS: 

Nome do Contratado(a) 
CONTRATADO(A) 

Nome do Ordenador(a) de Despesas 
CONTRATANTE 

de de 201 . ------ Caucaia/CE, 

E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes 
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e 
legais efeitos. 

10.1- Fica eleito o foro da Comarca de Caucaia, Estado do Ceara, para conhecimento das 
quest6es relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios 
administrativos. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

CAUCAIA 
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' ~ 
d) Oeclaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pub ~J~lt~O 
perdurarem os motives determinantes da punlcao ou ate que a contratante prornova a sua 
reabilitacao. 


