A ctl\MRA Mul\lICIPAL DE MOMBACA. pessoa juridica de Direito Ptiblico, inscrita no CNPJ sob n9

05.674.205/0001-76, com 5ede na Tr. Dr. Arios`/aldo Costa, s/n, Centre, Mombaca -Ceara, representado
nneste ato pelo seu Presidente, o Sr. Constantino Pereira Mendes Junior, inscrito no CPF sob a n°
740.297.623-87, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro
fado a empresa GM C0l\ITABILIDADE EIRELl. pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Silva

Paulet, 789, sala 02, Aldeota, I:ortaleza, CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.9 31.009.156/0001-67, neste ato

rrepresentade por Giordane Bruno A. Cavalcante Mota, inscrito no CPF/MF sob o n.9 618.347.503-34, de

ora em diante denominada C0l\lTRATADA, tendo em vista a homologacao do resultado da Tomada de

Preaps n.912.02.2021/CMM, tern justo e acordedo a seguinte:

C+^UsulAPRIMEIRA-trosupoRTELEGAL
1.1- Este contrato foi precedido de licitaeao na modalidade Tomade de Precos n9 12.02.2021/CMM,
oDbservados os dispositivos de Lei n9 8.666, de 21.06.1993 e altera[6es.

C+^uSLJLASEGul\lDA-DOOBJETO

2.1-0 presente contrato ten par objeto a Contratagio de presta§5o de services de consultoria t6cnlca
auxiliando no acompanhamento de procedirtieTrtos administrativos jurrto ao Tribunal de Contas do
tstado do Cear£ - TCE de interesse da Camera Municipal de Mombaga, de acordo com as condic6es
constantes do Edital de Tomade de Precos ng 12.02.2021/CMM e seus anexos.

er^usLiLA TERCEiRA -DOs sERvicos A SEREM EXEcuTADOs:

3.1 -A presta¢5o dos servicos devera contemplar os seguintes itens:
ITEM

Drsurgiv/£spBc:If]c`A¢dBs

irriDADf

o62Si9

ccINsuLTORIA a AssBssoRIA duNTo 7io Tc£

Coritlatacao de ptestac+ao
tec:iiica auxiliando no

de

-cE

setvi/=os

a[ainpanhamen[o

Oust.rlmrE

ri£:;

de

VALOR ui!ITARIO
12,oo

VALOR TOTAL

5.Boo,ooa

69.6oo,oo

cmstiltolia

de procedimen[os

adri.ni3trativog junta ao
Tribun:Ll
de Coritls do Estado
do Ceari TCE
de
intere5se
da
Cimara Hllliicipal de

Mcwhca
VALOEc

GLOBAL

FIG

C9.coo,00

er^usuLA QUARTA -Do pRAzo DE vlGEI\iciA col\rTRATLIAL
4.1 -0 Contrato ter5 vigencia de 12(doze) meses, contado a partir da data de sua assimatura, podendo ter

sua vigencia prorrogada, por iguais perfodos, ate o limite maximo de 60 (sessenta) meses, desde que

mantida a obtenc5o de pregos e condi¢6es mais vantajosas para a Administrac5o, nos termos do artigo
57, inciso 11, da Lei n9 8.666/1993.

CL^USULA QulNTA -DO VALOR Col\lTRATUAL

5.1-0 valor global do objeto deste instrumento e de R$ 69.600,00.
5.2-No valor acima est5 incluido todas as despesais ordinfrias diretas e indiretas decorrentes da execuc5o

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciirios, fiscais e

comerciais incidentes, taxa de administrag5o, frete, seguro e outros necess5rios ao oumprimento integral

do objeto da contratac5o.
cLAusulA SEXTA -DA roRMA DE PAGANIENTO

I) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via unica, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas (pague-se) e atestada por

servidor respons6vel pelo recebimento do objeto deste termo,
11) Certidao Conjunta Negativa de D6bito quanto aos Tributos Federais e a Di'vida Ativa da uni5o (PGFN), com abrang€ncia
inclusive as contribui¢6es sociais,

Ill) CRF -Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal,

lv) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo municipio domiciliado, e,

Vl) CND emitida pela Justica Federal do Trabalho, emitida na forma da lei N°.12.440/2011.

6.2- Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento das condi¢6es de habilita¢5o e
qualificasao exigidas neste termo.

6.3-€ vedada a realiza¢5o de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo n5o estiver de acordo com as especifica¢6es
deste instrumento.

6.4-Se o objeto nao for executado conforme condic6es deste termo, o pagamento ficar6 suspenso ate sue execu¢ao regular.
6.5- Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquida¢ao, qualciuer obriga¢5o financeira

decorrente de penalidade ou inadimplencia, sem que isso gere direito a reajustamento de precos.

0

CLAUsulA SETIMA -DOS RECuRSOS FINANCEIROS

7.1-Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Contrato serao provenientes da seguinte
Dota¢ao Orcament5ria: Exercicio 2021 Atividade 0101.010310001.2.001 Manuten¢io das Atividades da Camara Municipal,
Classifica¢ao econ6mica 3.3`90.39.00 0utros serv. de terc. pessoa juridica, Subelemento 3,3.90.39.05, no valor de R$ 69.600,00.

CL^usulA OITAVA -DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1-Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de urn ano contado da data limite para a apresenta¢ao das propostas.
8.1.1- Dentro do prazo de vig6ncia do contrato e mediante solicitacao da contratada, os pre9os contratados poder5o sofrer
reajuste ap6s o interregno de urn ano, aplicando-se o i'ndice econ6mico lGP-M da Fundagao Getulio Vargas, ou outro indice em
vigor, caso esse seja extinto, exclusivamente para as obriga¢5es iniciadas e conclul'das ap6s a ocorrencia da anualidade.

8.1.2-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de urn ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
dltimo reajuste.
8.1.3-No caso de atraso ou n5o divulga[5o do i'ndice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima varia¢5o conhecida, liquidando a diferenga correspondente t5o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a

CONTRATADA obrigada a apresentar mem6ria de c5lculo referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.
8.1.4-Nas aferi96es finals, o indice utillzado para reajuste sera, obrigatorlamente, a definitivo.

8.1.5-Caso o i'ndice estabelecido para reaiustamento venha a ser extmto ou de qualciuer forma nao possa mais ser utilizado, sera

®

adotado, em substltui95o, o que vier a ser determinado pela leglsla¢5o ent5o em vigor.
8.1.6-Na ausencia de previs5o legal quanta ao indice substituto, as partes eleger5o novo indice oficial, para reajustamento do

prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.1.7-0 reajuste sera realizado por apostilamento.

8.2- Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias incalcul5veis, retardadores ou

impeditivos da execu¢5o do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area
econ6mica extraordinaria e extracontratual, poder5, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situa¢ao
e termo aditivo, ser restabelecida a rela¢ao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribui€ao

da Administra95o para a justa remuneracao do fornecimento, objetivando a manuteni5o do equilibrio econ6mico-flnanceiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65,11, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

8.Z.1-Nos casos do item anterior, a CONTRATADA dever5 demonstrar analiticamente a varia¢5o dos componentes dos custos do
Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstraiao analisada

pelo CONTRATANTE para verificaf5o de sua viabilidade

e/ou necessidade

CLAuSuLA NONA -DAS SAN¢6ES POR INADIMPIEMENTO
9.1-Pela inexecu5ao total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licita¢ao, sem prejui'zo das responsabilidades civil e

criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a crit6rio da Administracao, e ainda garantlda a pr6via e

10.1-Executar o objeto em conformidade com as condic6es deste instrumento.

10.Z-

Manter durante toda

a execu¢ao contratual, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condi¢6es de

habilita;ao e qualificac5o exlgidas no presente termo.

10.3- Aceitar, nas mesmas condic5es contratuais, os percentuais de acr6scimos ou supress6es limitadas ao estabelecido no §19,

do art. 65, da Lei Federal ne 8.666/1993, tomando-se par base o valor contratual.
10.4-

Responsabilizar-se pelos danos causados

diretamente a

ccintratante ou

a terceiros, decorrentes

da sua culpa

ou dolo,

quando da execu¢5o do objeto, nao podendo ser arguido para efeito de exclus5o ou reducao de sua responsabilidade o fato de a

contratante proceder a fiscaliza¢5o ou acompanhar a execu¢5o contratual.
10.5-Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sabre a execucao contratual, inclusive
as

obriga96es

relativas

a

salarios,

previd€ncia

social,

impostos,

encargos

sociais

e

outras

providencias,

respondendo

obrigatoriamente pelo fiel cumprlmento das leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legisla[5o correlata,

aplic5veis ao pessoal empregado na execu¢5o contratual.

10.6-Prestar imediatamente as informac6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando
implicarem em indagac6es de car5ter tecnico, hip6tese em que ser5o respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.7-Substituir ou reparar o obi.eto contratual que comprovadamente apresente condi¢6es de defeito ou em desconformidade
com as especificag6es deste termo, no prazo fixado pelo 6rg5o Contratante, contado da sua notifica¢5o.
10.8-Cumprir, quando for a

caso, as condi¢6es de garantia

do objeto,

responsabilizando-se

pelo

peri'odo oferecido em

sua

proposta de pre¢os, observando a prazo minlmo exlgldo pela Admlnlstra¢5o.

10.9-Nao permitir a utiliza¢5o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢5o de aprendiz para os maiores

de quatorze anos, nem permitir a utiljza¢5o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.10- Manter-se, durante todo o perfodo de vigencia do Contrato a ser firmado, urn preposto aceito pela Contratante, para

representa¢6o da Contratada sempre que for necessario e comunicando, por escrito, a Contratante qualquer mudan¢a de
endere¢o ou telefone contato.
10.11-Acatar as orientag6es da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscaliza¢ao, prestando os esclarecimentos

solicitados e atendendo as reclamac5es formuladas.
10.12-Responsabilizar-se pela fiel execucao do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo.

10.13-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢5o do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do

C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.14-Nao sera admitida a subcontratag5o do objeto deste Termo de Referencia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS OBRIGA¢OES DA CONTRATANTE

a

11.1-Solicitar a execu¢ao do objeto a CONTRATADA atrav6s da emiss5o de Ordem de Servico, ap6s emissao de empenho.
11.2-Proporcionar a CONTRATADA todas as condi¢6es necessarias ao pleno cumprimento das obriga¢6es decoi.rentes do objeto

contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas altera96es posteriores.

11.3- Fiscalizar a execu¢ao do objeto contratual, atraves de sua unidade competente, podendo, em decorrencia, solicitar
provid6ncias da CONTRATADA, que atendera ou justificar5 de imediato.

11.4-Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execuc5o do objeto contratual.

11.5-Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas cond`c6es estabelecidas neste Termo.
11.6-Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

11.7- Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependencias do CONTRATANTE para a execu¢5o do objeto
contratual.

11.8-Prestar as lnforma¢6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
11,9-Recusar os servigos que nao apresentarem condi¢6es de serem utilizados.
11.10-Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na presta95o dos servi¢os e interromper imediatamente a execu¢ao se

for o caso.
11.11-lndicar na Ordem de Servi¢o a local em que dever5 ser realizada sue execu¢ao.

11.12-lmpedir que terceiros executem os servi¢os objeto deste termo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZA¢AO

surgirem no curso da execu9ao do objeto e de tudo dar ciencia a Admlnistra9ao, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei

Federal n9 8.666/1993, a ser informado e designado para este fim pela contratante, quando da lavratura do instrumento
contratual.
12.2-A fiscaliza¢5o de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, Inclusive perante terceiros,

por

qualquer

irregularidade,

ainda

que

resultante

de

lmperfel¢6es

t6cnicas,

vl'cios

redlbit6rlos,

ou

emprego

de

material

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade dos 6rgaos ou de seus agentes

e prepostos, de conformidade com a art. 70, da lei 8.666/1993.
12.3-A execu¢5o dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual devera atestar os documentos da

despesa, quando comprovada a fiel e correta execuf5o para fins de pagamento.
12.4- Cabers ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer servico que nao esteja de acordo com as
exigencias, bern como, determinar prazo para substitui[5o do servi¢o eventualmente fora de especificac5o.

CIAUSULA D€CIMA 1.ERCEIRA -DA RESCISAO, DA DENONCIA E DAS SAN¢6ES.

13.1-0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido has hip6teses previstas no art. 78 da Lei n9 8.666, de 1993, com as
consequencias indlcadas no art. 80 da mesma Lei, desde que a parte denunciante notlfique formalmente a outra, com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias, sem prejuizo da aplicacao das san¢6es previstas no Edital de Tomada de Pre9os e seus

®

Anexos.

13.2-Os casos de rescis3o contratual ser5o formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a previa e ampla

defesa.
13.3-A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescis5o administrativa prevista no art 77 da Lei ng

8.666, de 1993.

CLAUSULA D€CllvIA QUARTA -D0 REAIUSTE E DO REEQUILIBRIO ECON6MICO-FINANCEIRO

14.1-Os precos s5o fixos e 'irreajustaveis no prazo de urn ano contado da data limite para a apresenta[ao das propostas
14.1.1-Dentro do prazo de vigencia do contrato e mediante solicita9ao da contratada, os precos contratados poderao sofrer
reajuste ap6s a interregno de urn ano, aplicando-se o i`ndice econ6mico lGP-M da Funda¢ao Gettilio Vargas, ou outro indice em
vigor, caso esse seja extinto, exclusivamente para as obriga¢6es iniciadas e conclui'das ap6s a ocorrencia da anualidade.

14.1.2- Nos reajustes subsequentes ao primelro, a interregno mjnimo de urn ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
dltimo reaiuste.

14.1.3-No caso de atraso ou n5o divulga€ao do i'ndlce de reajustamento, o CONTRATANTE pagar6 a CONTRATADA a importancla

calculada pela ult.Ima varia¢5o conhecida, llquidando a diferenca correspondente tao logo seja dlvulgado o i`ndlce definitivo. Fica a

CONTRATADA obrigada a apresentar mem6ria de calculo referente ao reaiustamento de precos do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.
14.1.4-Nas aferi¢6es finais, o i'ndice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

®

14.1.5-Caso a indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado,

sera adotado, em substitui9ao, o que vier a ser determinado pela legislacao ent5o em vigor.
14.1.6-Na ausencia de previs5o legal quanto ao I'ndice substituto, as partes elegerao novo I'ndice oflclal, para reajustamento do

pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
14.1.7-0 reajuste sera realizado por apostilamento.
14.2- Na hip6tese de sobrevlrem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem cle consequencias lncalculaveis, retardadores ou

lmpeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortulto ou fato do principe, configurando area

econ6mica extraordln5ria e extracontratual, poder6, mediante procedimento admlnlstratlvo onde reste demonstrada tal sltua¢ao

e termo aditivo, ser restabelecida a rela¢5o qiie as partes pactuaram lnicialmente entre os encargos da Contratada e a retribul¢5o
da

Admin.istra¢5o pare a justa

remunera¢ao do fornecimento, objetlvando a

manutencao do equilibrlo econ6mlco-financeiro

inicial do contrato, na forma do artigo 65,11, "d" da lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

14.Z.1-Nos casos do item anterior, a CONTRATADA dever5 demonstrar analiticamente a varla¢5o dos componentes dos custos do
Cor`trato, devidamente justiflcada, sendo tal demonstra¢5o analisada pelo CONTRATANTE para verifica¢ao de sua viabilidade

e/ou necessidade.

CIAUSULA D£CIMA QulNTA -DAS DISPOSIC6ES GERAIS

151- A CONTRATADA nao ter5 direito a qualquer indeniza95o, se ocorrer, provis6ria ou definitivamente, a suspens5o da

execu¢ao deste Contrato, par culpa sua, assegurando-Ihe por6m, no caso da rescis5o por motivos alheios a sua vontade e sem

15.2- As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, clausulas e
condi€6es, por si e seus sucessores.

15.3-Para os efeitos de direitc) valem para este contrato a lei ng 8.666/93 e, alterac6es posteriores, e demais normas legais que
lhe sej.am aplicaveis, a proposta de precos apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os principios gerais de direito.

15.4- Na execu¢ao do objeto ora ajustado, a CONTRATADA sera respons5vel por todas as obriga¢6es trabalhistas, tribut6rias e
previdenci6rias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer v`nculo empregati'cio que venha a se
configurar, inclusive indeniza¢6es decorrentes de acidente de trabalho.

CLAUSuLA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1- Fica eleito a Foro da Comarca de Momba¢a, Estado do Ceara, como competente para dirimir toda e qualquer ddvida

decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser.
16.2-E, assim, por estarem de acordci CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, na presen¢a das testemunhas,

em quatro vias de igual teor e forma.
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