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1. DO OBiEro
1.1 - 0 presente termo tern como objeto a  Contrabdio de empfesa pare preseSo de serri¢es de
assessoria e consultoria em contabilidade mbllca, e elaboncao da prestaf3o de contas de gest5o, junto
a camara Municipal de Mombag, tudo conforme especificag5es contidas neste instrumeifro.

2. DA JLJSTIFICATIVA

2.1. A contratacao que se ofyetiva concretizar por meio do procedimento administTati\ro ora iniciado pare
dar  cumprimento  a  Lei  4.320,  de  17  de  mango  de  1964,  norrna  que  regulamenta  e  faz  referencia  a
oobrigatoriedade  da  elahoraedo  e  controle  dos  oqamentos  e  batangos  da  Un-fro,  dos  Estados,  dos
Municipios,  do  Distrito  Federal,  das  autarquias  e das fundaSes  ptiblicas,  e ainda  em  observancia  aos

preceitos da  Lei  Complementar n9  loL  de 04 de maio de 2un,  que obriga  a Administrae5o  Pdblica  e
drg5os  que  recebem  recursos  pdblicos  a  marrterem  controle  orcamentirio  e  prestac6es  de  contas,
cconformeabaixotTanscrfro,`/ert)is:

uA   responsabilidade   na   gestifo   fiscal   pressup6e   a   acao   planejada   e

trarsparente, em que se preilinem riscos e corrigem desvios capazes de Ofetar
a  equillibrio  das  coatas  riblicos,  mediante  o  oumprimento  de  metas  de
resultadas eatre reeeitas e despesas e a obedichcia a limites e condic5es no

que  tonge  a  rendncia  de  receito,  geracao  de  despesas  com  pessoal,  da
seguridade social e outras, dividas consolidadas e mobili6rias, opeTac6es de

T=nT±:Emus:ueeedKp:#(pLea%mdpete=#aar'}o#:£_dgerif:anroa£..,e

2.2.  A  contratac5o  justificaie  pela  necessidade  em  atender  as  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade
aplicadas ao Setor Pdblico para fins de gerenciamento e controle, promover a implantasao de retinas para
execue=o   ongamentdria,   financeira,    patrimonial   e   compensac=o,    realizar   orientac6es    quanto    a
implanta§ao e documentacao das informac5es do SIM, prestar orientac6es t6cnicas aos Departamentos e
Setores  desta  autarquia,  acompanhar  as  inspe¢bes  dos  tecnicos  do  TCE/CE  e  prestar  assessoria  nos
demais assuntos relacionados a contabilidade pdblica.

23.  Justificarse  tambem  a  contratac5o  mencionada  pela  essencialidade  doe serrigos  de  confabilidade

para execuc=o ongamentaria da AdministTac5o Pdblica, sendo assim, a ciencia contibil com todos os sells
mecanismos de gest5o imprescindivel para o registro das receitas e despesas piiblicas, assim corTto, para o

pfanejameuto.

2.4. 0 servico de assessoria contibil a ferramenfa indispensavel de gestio para manter o registro dos atos
e  dos  fatos  administrativos,  a  execLie5o  ongamentiria,  financeira  e  patrimonial,  a  perfeita  e  regular
contabilizag5o geral das Teceitas e despesas de acordo com o que demanda a Lei Federal n° 101/20co, de

planejamento das ac6es administrativas, ben como para a tomada de decis6es mos moldes das Normas
Brasileira   de  Confabilidade  a|plicadas  ao  setor  pdblico,  assim  coma  para  fazer  cumprir  o  preceito



2.5.  A  Administraeio  no  intuito  de  dar  sLiporte  a  area  de  Contabilidade  visa  contratar  profissional
especializado  em  contabilidade  ptlblica  para  atender  as  inovac5es  intToduzidas  pelas  novas  Normas
Brasileiras  de Contabilidade Ap]icadas ao Setor  Ptiblico (NBCASP),  para  aperfeigoamento  dos servicos  e

para  atendimento as legislac6es em vigor,  pertinente aos servicos objeto do presente instrumento. As
crescentes  exigencias  legais,  principalmente  dos  6TBaos  de fiscalizacio  e controle  externo  demandam

qualificac5o  t6cnica  em  constante  aperfeicoamento  para  absorver  as  responsabilidades  de  urn  setor
pdblico na area contibil e financeira. A necessidade da contratagio dos servieos elencados neste termo
de  referencia  justifica-se,  ainda,  em  virtude  de  nao  haver  na  estrutLira  organizacional  DA  CAMARA

MUNICIPAL DE MOMBACA, quadro funcional com tal competencia/atribuic5o.

2.6.  Diante  deste coTitexto,  e  considerando  que  este sewigo se caracteriza  como  serviap  de  natureza
continua, pois s5o serrigos auxiliares e necessaries 5 admin-Lstrapao, no desempenho de suas atribuic6es,

que se interrompidos  podem  compromcter a continuidade de suas atividades e ciija contratae5o deve
estender-se por mais de urn exercicio financeiro, sua paralisacao causaria impossibilidade de execucao de
trabalhos    necessaries    ao    born   funcionamento    DA   ctMARA    MUNICIPAL    DE    MOMBACA,    assim

consideramos  imprescindive]  a  realizac=o  do  procedimento  licitat6rfo  para  contratac5o  de  empresa
especia[izada em assessoria  e consultoria contibil.

3. DAs EspEciFicAcaEs I QUAf\ITTTATrvos:

3.1. Descri¢=o do item e quantitati\ro:

ITEM D-ao UNO aDE ORquERT0 rmMAiivo
v.UNIT (Rsl RS v.TunL(RS)

01 Contratac=o  de  empresa  para  prestaE=o  de  servicos MEs 12 7913,41 949cO,92

de  assesson-a  e consultoria em contabjtidade  Pdblica,
e efaboTa¢5o da presta¢o de coTfas de gest5o, jurto
a camara Municipal de Mombaca

3.2 -Da espee'rficacao detalhada dos seivieos:

3.2.1 -A prestacao dos servicos de Assessoria e Consultoria Contibil nas areas ongamentiria, financeira e

patri monia I devefa contemplar os segLiintes itens:
*  Organizar  e  processar  os  fatos  contibeis  e  de  natureza  orFmentiria,  financeira  e  patrimonial  da

Camara Municipal de Mombaga, al6m de instruir as servieos pr6prias deste acerca do pracessamento das
informa€6estempestivamente;
*   Orienta¢5es  ao  gestor  e  sua  equiF]e  sobre  os  processos  deseTivolvidos  na  administracao  ptlblica,

atinentes a execue5o orcamentiria, financeira e patrimonial;
* Supervisao e execuc5o das atividades da area de Contabitidade;
*    Coleta,    orientagao,    oTganizaedo,    elaboracao    (usando    sistema    informatizado)    e    entrega    da

documentac5o mensal contibil ao arqui\ro da entidade;
* Organizag=o e arquivamento fisico dos processes de despesas;
* Escritura§5o dos [ivros Di5rio, Razao e Caixa;



despesa;
* Elabora§5o de demonstrativos orcamenfario, financeiros e patrimoniais;
* Registro de lancamentes contibeis, incluindo receitas e despesas;
* Elaboracao do balancete mensal;

* Acompanhamento mensal da arrecadac5o e da execuc5o da despesa;
* Elaboracao de prestac=o de contas mensal e anual, incluindo as respectivas notas explicativas;
* Elabora§ao de estudos de impacto orcamendirio;
*  E]aborac5o de resoluc6es,  portarias,  pareceres e demais atos  em  maferia ongamentiria, financeira  e

patrimonial;
* Elaborag5o de just-rficativas sobre os aspectos contibeis (exclusivamente) de processos de prestac6es de

contas de gest5o junto ao Tribunal de Contas do Estado do CeafancE. Os demais aspectos atinentes a
Recursos Humanos, Licitag@es e Aspectos Jun'dicos n5o serao de Tesponsabilidade da Contratada;
* Elaboracao do balanco geral e demais elementos que comp6em a presfag=o de contas de gest=o;
i Gerar DARE para pagamento das obrigac6es de tribuitos e contribuigives federais;
* Elaborac5o e envio mensalmente da D€lF;
* Gerac=o das ]nformac6es re]ativas a contabilidade para o Triburial de Contas do Estado do CearancE,

atrav6s dos Sistema de lnfoTmag6es Municipais (SIN). Os demais aspectos atinentes a Recursos Humanos,
Licitac6e5 e Aspectos Jun'dicos nao serio de responsabilidade da Contratada;
* Acompanhamento Mensal dos pagamentos junto ao Regime Geral de PTevidencia e Regime PT6prio de

Previdencia;
* Acompanhamento de gastos com I)essoal e encargos;
*  Elaboracao da  Proposta  Ongamentiria Anual,  ben coma a stia  reformulagao  no exercicio vigente  (se

houver necessidade), has prazos fixados em lei, para consolidag5o ao projeto de Lei Ongamentiria - LOA
do Municipio;
*   Orientac5o   dos   Servidores   dos   setores   de   contabilidade   e   financas   para   processamento   da

contabi[idade,  execue5o  do  orcamento,  trabalhos  de  tesouraria,  compreendendo  as  fases  da  despesa

pdblica   de:   empenhamento,   liquidagao,   pagamento,   incorporac5o   patrimonial,   processamerito   do
movimento bancario, emissao de cheques, transferencias e pagamentos eletr6nicos e outros;
* Realizar orientag5o de servidores para subsidiar a gerac5o dos dados do SIM -Sistema de lnformag6es

Municipais do Tribunal de Contas do Estado do CcafancE;
*  Prestar assessoria para elaborae5o de demonstTati`ros exigidos pelos 6rgaos de controle,  nas areas de

com petencia confabi I;
* Prestar orientac5es especificas para elaboracio de Balancetes dos Sistemas Oreament5rio, Financeiro e

Patrimonial   da   Contabilidade,   ben   como   organizac5o   da   documentag=o   I)ancaria,   atos   e   demais
demonstratives  que  comprovam  a  exatid5o  do  fchamento  mensal  da  contabilidade,   necessario  a

gera¢o das demonstrafaes e dos relat6rios fiscais e encaminrlamento ao SIM;
*  Orienta§ao  para  a  correta  retencao  de  tributes  na  fonte,  quando  do  pagamento  de  despesas  aos

credores;
* Orienta€5o geral para ado¢o de crit6rfos e procedimentos para registros da arreeada€5o de receitas e

realizacao d e despesas, consoante legislafao vigente;
* Orientacao para gerenciamento ongamentirio, incluindo abertura de cr6ditos adicionais, de acordo com

a legislae5o aplicavel, case haja necessidade;



*  Emiss5o de nota de empenho, riquidacao e pagamento, de acordo com a  Lei  n9 4.320/64 e plano  de

contas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pdblico;
* Encerramento de contas banc5rias, elaborac5o das conciliap5es bancarias, quando houver, bern como a

onganizacao e o arqu-r\/amento destas;
*    Emitir   parecer   tdenico   em    relaedo   aos   balancctes   de   verificag5o,    reformulac6es,    previs5es

ongamenfarias e prestacao de contas sempre qLle necess5rio;
* Participar, quando antecipadamente convocado, de reuni6es paTa prestar esclarecimentos de natureza

confabil que se fizerem necessarias;
*  Assessorar  e  prestar  infomac5es  nos  tTabalhas  da  Conissao  de  Patrim6nio,  dentro  das  normas

vigentes, quando solicitado, no que diz respeito a area da contabilidade;
*  lnformar a CONTRAIAIJTE sobre as exigencias e lnstnic6es Nomativas oriundas do Tribunal de Contas

do Estado do CeafaftcE, Rece-rta Federal e Conselho Federal de Contabilidade;
*  Elaborar,  quando  so]icitado,  planilhas,  relat6rios  e  grfficos  d-iversos,  referente  as  areas  confabil  e

financeira;
*  Revisar a  escr.n:uracao  de todos os ates e fatos,  registrar os fatos  que de alguma forma  alterem  ou

venham  a  alterar o  Patrim6nio  deste  6ng5o  em virfude  dos  conceitos  de Ativo  e  Passivo  sempre  em
obediencia aos Principios e as Nomas da Contabilidade Aplicada ao Setor Ptlblico;
* Elaborar as demonstra!5es confabeis para o Ministerio da Previdencia, em conformidade com o padrao

e prazos estabele€idos pela Portaria MPS n® 95/2cO7 e sLlas alterag5es;
*   Envio   peri6dico   das   irformac6es   i  Secretaria   de  Administrag=o   e   Finances   do   Municipio   para

consolidaedo das Contas Pdblicas no pen'odo em que esta estabelecer;
*  Elaborar as contas anuais dentro dos padT6es estabelecidos pelas Normas Brasileiras de contabilidade,

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Ptiblico, ben como instrng6es normatjvas do TCE -Tribunal
de contas do Estado do Ceafa;
*  Manter  registro gerencial  dos  Recursos aplicados em fundos de investimentos,  ben come o registro

contibil  destes  de  acordo  com  os  Manuals  de  Contabilidade Aplicados  ao  Setor  pdblico  e  principios
contibeis, bern como a elaboragao das nctas explicativas conforme estabelecido pelas Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicada ao Setor Pdblico e stias alterap6es.
3,3. Carga hofaria e Equipe tecnica:

3.3.1. A Contratada devera acompanhar e assessorar de forma presencial no tempo minimo indicado e de
forma  eletr6nica  mos  demais  dias  dreis  todas  que  compae  a  Setor  de  Contabilidade  e  Financeiro  da
C^MARA  MUNICIPAL DE  MOMBACA,  a fin  de sanar qualquer dhida  e assegurar que seja  realizado os
trabalhos dos setores em quest5o com rigidez e cumprimento da legislac5o vigente.
3.3.2.  Os  sewicos serao prestados  mediante assessoria  presencial  na sede da  ctMARA MUNICIPAL DE
MOMBA¢A e tambem por meio de consultoria na sede da contTatada, por -mail ou telefone, sempre que
se fizer necessario.
3.3.3. Os servigos deveTao ser prestados necessariamente POT equipe tecnica da contratada, que devera
ser composta d e profissionais devidamente q ualificados.
3.3.4.  Carga  hofaria   presencial:   Cumprir  com  conga   hor5ria  de  20  (vinte)  horas  semanalmente   de

expediente   na   Sede   da   Contratante   mantendo  o  funcion5rio   mos   hofarios   predeterminados   pela
AdministTagao.



prestada  por escr'rto atrav6s de correio elctr6nico (ernail),  de forma convencional via  Consulta  Escrita
formalizada,  via  telefone,  chat  de  mensagem,  ou  outro  recurso  de  teenologia  da  comunica¢5o  e
informae5o, que sera ilimitada e em tempo integral, prestada pela contratada em local indicado por esta.
Os sewicos Nfio PRESENCIAIS em tempo integlal de Consultoria, seiao prestados em local indicado pela
contratada, sem  limite de quantidade para  rea]izacao de consurtas a serem feitas  por servidores  deste
6rg5o  decorrentes  de  ddvidas  suscitadas  em  face  de  fatos  supervenientes,  devendo  toda  e  qualquer
orientaedo ser dada formalmente, somente por profissiona-is devidamente habilitados.
3.3.6. A Contratada disponibil'izari profissional confome a especificidade demandada pela administrae5o

ptlblica, em local indicado pela Contratante.
3.3.7.  A  carga  hofaria  exjgida  acima  foi  estipulada  levandose  em  considerac5o  as  necessidades  da
administra¢o da C^MARA MUNICIPAL DE MOMBACA.

3.4.  Para  a  presta§ao  dos  servi¢os,  serao  ol)servadas,  no  que  couberem,  as  disposi£6es  contidas  nos

®           artigos de73a 76da Lei Federaln.98.666/93 esuasaltera€6es.

®

4. DA APRESENTAcao DA pRorosTA DE pREcOs
4.1.  Na  proposta  de  precos  de\/er=o  constar  as  especificac6es  defalhada  do  item,  tipo  e  quantidade
solicitada, os valores un-rfeirios em algarismo de cada item, o valor total em algarismo e par extenso, em
moeda nacional, j5 considerando todas as despesas, tributes, fretes, transportes e demais despesas que
incidam  direta  ou  indiretamente  sol)re  a  exeeucao  do  objeto  deste  termo,  mesmo  que  nao  estejam
registrados neste documento.
4.2.  Sera  considerado vencedor o fomecedor cuja  proposta  seja  mais  vantajosa  para  a  administra¢ao,
desde que atenda as exigencias contidas neste Termo de Referencia.
4.3. 0 Prazo de validade da proposta nao podefa ser inferior a  cO (sesselita) dies.
4.4. A apresentagao da proposta implica plena aceitae5o das condig5es estabelecidas neste termo, ben
como  obrigatoriedade  do  cumprimento  das  disposigives  nela  contidas,  assumindo  o  proponente  o
compromisso de executar o objeto contratual nos seus temos, ben come fomecer todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilies necessaries, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execug5o contratua I, promovendo, quando requerido, sua substituitao.
4.5. A Contratada devefa arcar com o anus decorTente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos  de sua  proposta,  inclusive  quanto Cos  custos  variaveis  dcoorrentes  de fatores futuros  e
incertos,  devendo complementi-los, caso o pf.evisto inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio

paTa  o  atendimento ao  objeto  deste temo  de  referancia,  exceto  quando ocorTer algum  dos  eventos
arrolados mos incisos do §1® do artigo 57 da lei n® 8.666, de 1993.

5. DO LOCAL E PRAZ0 PARA INfcIO DO SERA/leo

5.1. Quanto ao inicio dos sewieos:
5.1.1. Os sewi¢os deverao ser iniciados no prazo m5ximo de ate  05 (chco) dies dteis, contados da data
de  recebimento  da  Ordem  de Servigo a  ser em-rtjda  pela  administrag5o ou  instrumento  equ-malente  e
rigorosamente  de acordo com  as  especificae5es  estabeleeidas  na  propcrfu  vencedora  e  Ilo Ter"o  de
Referencia, sendo que a nao observancia destas condisaes, implicari na nao aceita§ao dos mesmos, sem

que caiba qualquer tipo de reclamae5o ou indenizaefo por parte da inadimplente.



dlesignafa  sen/idor que acompanhafa a  sua  executio e o submetefa  ao recebimento  provis6rio,  onde
serfs examinadas as especificac6es e, case estejam de acordo com a Termo de Referencia e proposta da
Contratada sera atestada o seu recebimento mediante emiss5o do Termo de Recebimento Definiti\ro de
cada parcela executada.
5.1.3.  Caso o servigo e>rectifado n5o esteja  de acordo com as exigencias do Temio de  Referencia  e  de

proposta de precos da Contratada, o mesmo sera rejeitado e a Cbntratada deverd refaze-lo.
5.1.4. A Contratada ficafa obTigada a exectltar novamente, sem Gnus para a Contratante, o servi¢o que
vier a ser recusado.

5.1.5.  0 objeto contratual devefa ser execLltado em conformidade com as espedificap5es estabelecidas
neste  instrumento,  mos  locais  indicados  ria  Ordem  de  Sewigo  a  ser  emitida  pela  administTag5o  ou
i nstrumento eq uivalerite.
5.1.6. Os atrasos ocasionados por rnoti`ro de fonga major ou caso fortuito, desde que justificados ate 02

(dois) dias dteis antes do fermino do prazo de entrega do serviap, e aceitos pela contratante, n5o serao
considerados como inadimplemento contratual.
5.1.7.  A  responsabilidade administrativa  pelo  recebimehlo do objeto tal  qual  estipulado  no Termo  de

Referencia   sera   exclusive   do(s)  servidor(es)   autorizado(s)   pelo  6ng5o  Contratante,   encarregado   de
aacornpanhar a execug5o do sewigo e recebimento do objeto contTafual, conforme art. 67 da Lei 8.666P3,
5,1.8.  A  C0l\rTRATAI\ITE  designafa  urn  seTvidor/tomissao,  qujo  prop6sfro  sera  o  acompanliamento  da
execuc5o dos serrieos e a conferencia desta com as especificac5es contidas na proF.osta de precos e no
Termo  de  Referencia.  Caso  o  objcto  esteja  em  desacordo  com  as  especifieac6es  contidas  naqueles
instrumentos, sera rejeitado o recebimento do mesmo.
5.2. Quanto ao recebimento:
52.1.  Provisoriamente, a partir da execLlgio do serviap, para efeito de verificae=o da conformidade com
as especificac6es constantes do Terrno de Refeiencia e da propesta.
5.2.2. Definitivarnente, ap6s a verificac5o da conformidede com as especificaches constantes do Termo de
Referencia  e  da  proposta,  e  sua  consequente  aceita¢5p,  que  se  daft  ate  05  (cinco)  dias  dteis  do
recebimento provis6rio.
5.23. I\la hip6tese de a verificagao a qtle se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-set corno realizada, consumandorse o recebimento definiti\ro no dia do esgotamento do

Prazo.
52.4.  A  ncta  fisca|ystLlra  que  apresente  -lncorreE5es  sera  devolvida  a  contratada  pare  as  devidas
correg5es.  Nesse caso, a termo de recebimento definiG`ro somente podera ser emitido ap6s a  referida
corregiv.
5.25.  A Administra¢ao oejeitafa,  rto todo oLi  em  perte,  a  prestacao de servisos  em  desacordo com  as
especificae6es tecnicas exigidas nde termo.
52.6.  A  rejeicgo  do  objeto  per  estar  em  desacordo  com  as  especificag5es,  que  vier  a  acorrer,  nao

justificara possive[ atraso no prazo de execucao fixado, sujeitando o Contratado as sane5es previstas.

6. DAs cOND[c6Es DE EXECLicao



Termo  de  Referencia,  devendo  o  fornecedor  providenciar  sua  troca  sem  qualquer Onus  para  o  6rgao
Contratante, sujeitandoie ainda as sanc6es previstas.
6.2. A Contratada dever5 garantir a qualidade e seguranga de todos os servisos fomecidos, com vista a
evitar qualquer acidente ou sinistro.
63.  A  Contratada  devefa  obsenrar  conduta  adequada   na  utilizae5o  dos  materiais,  equiparnentos,
ferramentas  e  utensilios,  objetivando  a  seguranca  do  pesscal  e  material  no  lccal  de  execu¢ao  dos
servipe-
6.4.  A Contratada devera  cumprir, alem  dos  postulados  legais `rigentes de ambfro federal,  estaduel  ou
municipal, as normas de seguranca da contratalde.

7. DOs RECLiRsOs ORCAMEi\rTARios

7.1.  Os  recursos  necessarios  ao  cListeio  da  referida  despesa  encontramse  devidamente  alocados  no

®          ongameTito  municipal  para  o exercicio de  Exercicio 2021 Amdade o101.010310001.2.001  Manutengao
das Athridades da camera MunidpaL thssificaeao ecorramica 3.3.90.39.ap outros serv. de terc. pessooa

juridica.

®

8. DAS cOI\lDIC6ES DE PAGAAAEl`[10

8.1.  0  pagamento  sera  efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias  ap6s  o  encaminhamento  da  documentacao
ttratada  neste  subitem,  atrav6s  de  crfedito  na  Confa  Bancaria  do  fomecedor  ou  atraves  de  Cheque
nomirtaL acompanhado da seguinte dacumentaedo:

I)  Nch  Fiscalnatura  discriminativa,  em via  dnica, devidatTieute autorizada  pelo ordenador de despesas

(pague-se) e atestada par servidor respons5vel pelo recebimento do objeto deste termo,
11) Certidao Conjunta  Negativa de D6bito quanto aos Tributes Federais e a Chrida Ativa da  Uniao (PGFN),

com abrang€ncia inclusive as contribuic6es sociais,
Ill) CRF -Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica F:ederal,

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,

V) CND emitida pelo municipio domiciliado, eL

VI) CND emitida pela Justiea Federal do Trabalho, emitida rna foma da Lei N?.12.440/2011.
82. Nao sera efetuado qualqlier pegamento a CONTRATADA em case de descumprimento das condic6es
de habilifag5o e qualificaedo eitigidas neste temo.
8.3.  i  vedada  a  realizacao  de  pagamento  antes  da  entrega  do  objeto  ou  se  o  mesmo  nao  estiver  de
acordo com as especificae5es deste instrumento.
8.4. Se a objeto nao for executado conforme condic5es deste teTmo, a pagamento ficara suspenso ate sua
execugfo regular.
8.5.  Nenhum  pagamento sera  efetuado  a  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de  liquidaeao,  qualquer
obrigacao   financeira   decorTente   de   penalidade   ou   inadirnplencia,   sem   que   isso   gene   direito   a
reajustam ento de precos.

9. DAs REsroi\LSABIUDADEs DA coi\ITRATADA

9.1. Executar a o[}jeto em conformidade com as condig6es deste instrumento.
9.2. Manter durante toda a execuc=o contratual, em compatil)ilidede com as obrigac6es assumidas, todas
as condic5es de hal]ilitacao e qualificap5o exisidas no i]resente termo.



®

estabelecido no §19, do art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993, tomando-se por base a valor contratual.
9.4.  Responsabil.Ezarse pelos danes causados diretamente a  contratarite ou a terceiros,  decorrentes  da
sua cu]pa ou dole, quando da exeeuc5o do objeto, nao podendo ser anguido para efe-rto de exclusao ou
reducao  de  sua  responsabilidade  o  fato  de  a  contTatante  proceder  a  fiscalizag5o  ou  acompanhar  a
execue5o contratua I.
9.5.  Responder  por  todas  as  despesas  direfas  e  indirctas  que  incidam  ou  venham  a  incidir  sobre  a
execug5o contratual,  inclusive as obrigagives  relatives a  salaries,  previdencia social,  impostos,  encargos
sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e
especificas de acidentes do trabalho e legislag5o correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execucao
contratual.
9.6.  Prestar  imediatamente  as  informae6es  e  as  esdarecimentos  que  venham  a  ser  solic.rtados  pela
contratante,   salvo  quando  implicaTem   em   indagac6es   de  caTater  t6cnico,   hip6tese   em   que  serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.7. Substituir ou reparaT o objeto contratual que comprovadamente apresente condiches de defeito ou
em  desconformidade  com  as  especificag6es  deste  temo,  rro  prazo  fixado  pe]o  6ng5o  Contratante,
contado da sua notificac5o.
9.8. Cumprir, quando for o caso, as condic6es de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo
oferecido em sua proposta de preaps, observando o prazo minimo exigido pela Administrac5o.
9.9. Nao permitir a  utilizae=o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig=o de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, hem perm-ndr a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre.
9,10. Manter-se, durante todo a pen'odo de vigencia do ContTato a seT firmado, urn preposto aceito pela
Contrafante, para representa€ao da Contratada sempre que for neeessario e comunicando, por escrito, a
Contratante qualquer mudang de enderego ou telefone contato.
9.11. Acatar as orientac6es da Contratante, sujeitandcrse a mais ampla e irTestr.rta fiscal-Izacao, prestando
os esclarecimentos solic-rtados e atendendo as reclamac6es formufadas.
9.12. Responsabilizar-se pela fiel execug5o do objcto contratual no pTazo estabelecido neste termo.
9.13.  Responsabilizarse  pelos  vieios  e  danes  deconentes  da  execuc5o  do  objeto,  de  acordo  com  os
artigos 14 e 17 a 27, do C6d-Lgo de Dofesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, a valor correspondente aos danos sofridos,
9.14. N5o sera adm-rtida a subcontratae5o do objeto deste Termo de Referencia.

io. DAs REsroI\ISABIU DADEs DO coi\iThATAI\iTE

10.1.  Solicitar  a  exeeugiio  do  objeto  a  CONTRATADA atravds  da  emissao  de  Ordem  de  Servigo,  ap6s
emiss5o de empenho.
10.2. Proporcionar a CONTRATADA tndas as condig5es necessarias ao pleno cumprimento das obriga¢6es
decoTrentes do objeto contratual, consoante esfabelece a  Lei  Federal  no 8.666/1993 e suas altera!6es

posteriores.
10.3.  Fiscal-izar  a  execu95o  do  objeto  contratual,  atra`ies  de  sua  unidade  competente,  podendo,  em
decorTencia, solicitar providencias da CONTRATADA, que atendera ou justificafa de imediato.

10.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrerite da execucao do objeto contratual.
10.5. Efctuar os pagamentos devidos a CONTRATADA has condie5es estabelecidas neste Termo.
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10.7.  Permitir  acesso  dos  empregados  da  CONrTRATADA  as  dependencias  do  CONTRATANTE  para  a

execug5o do objeto contratual.
10.8.  Prestar as  lnformac6es e os  esclarecimentos que venham a ser solicitados  pelos  empregados  da
CONTRATADA.

10.9. Recusar os servicos qlie n5o apresentarem condic6es de serem utilizados.
10.10.  Comunicar  a  CONTRATADA  qualquer  irregularidade  na  prestae=o  dos  servicos  e  interromper
imediatamente a execucao se for o caso.
10.11. Indicar na Ordem de Serrigo o local em que de`/era ser realizada sua execuc5o.

10.12. Impedir qLie terceiros executem os serriaps objeto deste termo.

11. DO REAlusTE i Do REEQuiLfBRio EcoitoM[cofll\rmicEiRO

11.1. Os precos s5o fixos e irreajustiveis no prazo de urn ano contado da data limite para a apresenta€ao
das propostas.
11.1.1.  Dentro  do  prazo  de  vigencia  do  contrato  e  mediante  solicita¢o  da  contratada,  os  preeos
contratados poderio sofrer reajiiste ap6s a interregno de urn ano, aplicandoie o indice econ6mico lGP-
M da  Fundacao Geedlio Vargas, ou outro indice em vigor, case esse seja extinto, exclusivamente para as
obriga€5es iniciadas e concluidas apes a ocorrencia da anualidade.
11.1.2. Mos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregiro minimo de urn ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do tlltimo reajuste.

11.1.3.  No  caso  de  atraso  ou  n§o  divuleac=o  do  indice  de  reajustamento,  o  Col\ITRATAl\lTE  pagard  a
CONTRATADA   a    importancia   calculada    pefa    tlltima   variacao   conhecida,    liquidando   a    diferen§a

correspondente fao logo seja  divu|gado o indice definitj`ro.  Fica a CONTRATADA obrigada  a apresentar
mem6ria  de  calculo  referente  ao  reajustamento  de  pregos  do  valor  remanescente,  sempre  que  este
ocorrer.
11.1.4. Nas aferi€5es finais, o indice utilizado para rcajuste sera, obrigatoriamente, a definitivo.
11.1.5.  Caso a  indice  estabe[ecido  para  reajustamento venha  a  ser extinto ou  de  qualquer forma  nao

possa  mats ser  uti[izado,  sera  adotado,  em  SUL)stituic5o,  a que vier a  ser  dcteminado  pela  legislacao
entao em vigor.

11.1.6. Na aus6ncia de previs5o legal quanta ao indice substituto, as partes eleger5o novo indice oficial,

para reajustamento do pre€o do \/alor remanescente, per meio de termo aditivo.
11.1.7. 0 reajuste sera realizado POT apostilamento.
11.2.   Na   hip6tese   de   sobrevirem   fatos   imprevisiveis,   ou   previsiveis,   porem   de   consequancias
incalculaveis, retardadoTes ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda,  em caso de fonga  major,
caso fortuito ou fato do pn`ncipe, configurando arcs econ6mica extraordinaria e extracontratual, podera,
mediante   procedimento  administrafuo  onde  reste  demonstrada  tal   situac5o  e  termo  aditivo,  ser
restabelecida  a  relagao  que  as  partes  pactuaram  inicialmerite  entTe  os  encangos  da  Contratada  e  a
retribuicao da Administrae5o pars a justa remunerag5o do fomecimento, objetivando a  manuteng=o do
equilibrio  econ6mico-financeiro  inicial  do  contrato,  na  forma  do  artigo  65,  11,  ndn  da  lei  Federal  n°

8.666/93, alterada e consolidada.



componentes dos custos do Contrato,  devidamente jiistificada, sendo tal demonstrae5o analisada  pelo
C0I\I"ATANTE para verificacao de sLia viabilidade e/ou necessidade.
in Ire eoi\fTtro]E IRA EiGcucao
12.1. A fiscalizac5o da contratacao sera exercida por urn representante da Contratante, ao qual competird
dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execLiedo do objeto e de tudo dar Ci€ncia i Administragiv, de
aacordo com o estabelecido no art. 67, da  Lei  Federal n9 8.666/1993, a ser inforTnado e designado para
este fin pela contratante, quando da favTatura do instrumelfro contratual.
12.2.  A  fiscaliza¢ao  de  qtie  trata  este  item  n5o  exclui  hem  reduz  a  responsabilidade  da  Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda qLJe resultante de imperfeiE6es tecnicas,
vvicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, rna ocorrencia desta,
n5o implica em corresponsabilidade dos 6Tg5os ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70, da Lei 8.666/1993.

123.  A  execu§5o  dos  sen/icos  sera  acompanhada  e fiscalizada  per servidor designado,  o  qual  devera
atestar  os  documentos  da  despesa,  quaTido  comprovada   a  fiel  e  correta   execucao  para  fins   de

pagamento.
12.4. Cabera ao sen/idor designado Tejeitar totalmente ou em parte, qualquer serrigo que nao esteja de
acordo com as exigencias, bern como, determinar prazo para substituic5o do sen/ieo eventualmente fora
de espeeifieagfo.

in Do pRAzo DE \riGENaA Do coNTRAro

13.1. 0 prazo de vigencia contratual e 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser

publicado rLa forma do pafagrafo dnico, do art. 61, da Lei Federal n9 8.666/1993.
13.2.  0 prazo de vigencia  podera ser prorrogado mos termos do que disp6e o art.  57,  inciso  11,  da  Lei
FFederal n° 8.666/1993, alterada e consolidada.

14. DA GESTao DO cohiTRATO
14.1. A gest=o do contrato sera exercida pelo(a) Ordenador(a) de despesas da respective pasta ou quem
eeste vier a desgiv, a qual devera epoercer em toda sua plenitude a ae5o de que trata a Lei n° 8.666P3,
alterada e consolidada.

15. DAS IV]EDIDAS ACAUTELADORAS

15.1. Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a AdministTac5o Pdblica poderi, sem a previa manifestae5o
do  interessado,  mctivadamente,  adotar  providencias  acauteladoras,  em  caso  de  risco  iminente,  como
forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou i ivel reparac5o.

¢.I_h-'-          r4Constantino Pereira Mendes )unior
Ord. de Desp. do(a) Cimara Mu]iicipal de Mombap5



AI\irm 11 iloDElo DE pRocuRAGfio

Atraves do presents instrumento, nomeamos e constitiiinos o(a) Senhor(a) .................. (nacjonalidade,

estado civil, pTofissao), portador do Registro de [dentidade n9 ........, expedido pela ..... ` ..., inscrito no

CPF/MF sob n9 .................., residents na Rua ..... ~ .......... ~ ...., nQ ........., em ........ „„ como  nosso bastante

procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos retativos ao procedimento
licitat6rjo na modalidade TOMADA DE PRECOS,  nQ -TP, jiinto a CAMARA MUNICIPAL DE

®          MOMBACA,  conferindo-the  poderes  para:  (apresentar  proposta  de  pre5os,  interpor  reoursos  e
desistir   deles,   contra-arrazoaT,  assinar   contratos,   e   demais   documentos   quando   necessario,

confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar qujta9ao e praticar todos os delnais atos

pertinentes ao certane.

CidadequF) - data

Responsavel
CPF:  -_ .----.-........



flHHQHHmquEIRAPBQBQSE±±2E±BE9g       ckifeasdiHERE

None da EmpTesa: CNP|:
linderequ: CEP:
Fone: FAX:
Validade da proposta:
conta corrente n.a: Ehoco: N.9 drAgendr

ApresentepropostatemcomoobjetoaContratapaodeemptesaparaprestafaodeservicosde
assessoria e conndtoria em contabilidade Put.nca, e elalrora¢o da prestacao de contas de
gest5o,juntoaCanaraMunicipaldeMombapa,deacordocomascondig6esconstantesdoEdital
de Tomada de Prefos n.a 25.01.2021/CMMTP e Temo de Referench Anexo I, parts integrante do
certame licitat6rio.

Declaramos  que,  nos  valores  apresentados  acima,  est5o  inclusos  todos  as  tributes,  custos  e  demais
encargos que incidam sobre os services prestados.

DeclaramosqueaceitamosecumpTimostodasasexigenciasepTazasdoEditaldeTomadadePrecosn9
xxxxxxx~-TPedoTemodeReferencia-Anexo1.

(CIDADE) -(DATA)

None e AssinatuTa do Representante legal
RG. e CPF:



ANExOIVHmlummpRorosmTfroNICA

A C^MARA MUNICIPAL DE WI0lvIBA¢A

Ref.:TOMADADEPRECOSN925.01.202VCMMTP

0

A   EIVIPRESA   ........................... ~ ..........,   in8cTita   Ro   CNl.J/MF   sot)   a   n9   .......................,   neste   ato

represencada   pe]o(a)   Sr(a) .................................,   poedera   do   CPF/MF   ne   ................. „   e   em
cumprimento ao disposto no Edital de Ljcitacto rna modalidade Tomada de Preaps, do tipo Tecnica e Preco
de  n9 xx]oocx}ocoo(- TP, vein   submeter sua  Proposfa T6cnica  para  exeeuc5o do objeto  da  licitagio  em
referencia, apresentando:

pormuAcao 01 (pi): ExpERiinaA DA LlcITANiE NO SETOR poBLico:

Experiencia da licitalite na prestae5o de serripos de contabilidade na Administrac5o Pdblica

pONniAcao  ce  (p2):  QUALIFicAoto  DA  EQuipE  TECNicA  DA  LlciTAi\rTE:

Equipe tecnica da licitante, inclusive s6c'ios e diretores.

pONTUAcao03(p3):ExpERiENaADAEQuipETEen]caDALiciTANTE:

Experiencia  proflssional  da  equiF.e  tdenica da licitante

NONE i"ro DE Exp[RI£I\iaA romuAoto romuActo
lNDMDUAL MAx'MA

CIDADE -UF - DATA

EMPRESA





AifExo v ]4oDElo DE DECLARAcors

A         empresa

®

....,              CN P|              n.Q              ...... _ .... ~...~ ................,              sediada

., I)ara fins de participa9ao na Tomada de Prefos ng 25.01.2021/CMMTP,

junto a C^MARA MUNICIPAL DE MOMBAqA, neste ate, representado pe]o Sr ......................... „ portador

do CPF/MF nQ .........................., abaixo assinado,  DECIARA:

a)  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  TOMADA  DE  PREC:OS,    n.S2  XXXXXX,    que,  cumpre

plenamente os requisitos da habilitap5o.
b)  que nao possui fate impeditivo que altere os dados para efchvagao da sua  habiLitapao, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;
c) para fins do disposto no inciso V da art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei  n°  9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  que  nao emprega  menor de  dezoito  anos  em  trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao empTega menor de dezesseis anos.

(CIDADB - (DATA)

None e Assinatiira do Representante Legal
RG. e CPF:



ANEX0 V[ MODE]O DE DECLARACAO DE MICROENPRESAL E EMPRESA DE PEOUEN0 P0 RTE

A empresa (I-derztj7icaf6o do /I-er-trnte), inscrita no CNPT ng

interm6dio  de  seu  representante  legal,  o  Sr.

poifador  da  Cedula  de  ]dentidade  RG  nQ

participagao  na TOMADA  DE  PRECOS  ng

e  do  CPF  nQ

MOMBA9A,DDECIAARA.sobaspenasdalei,queeconsiderada:

Cnome  do  representante.,

para  fins  de

junto  a  CAMARA  MUNICIPAL  DE

D microempresa ou empreca de pequeno porte, Dos termos da Lei Complementar n9 123, de 14 de

dezembro de 2006, n5o se incluindo  nas hip6teses de exclusao previstas no §49  do artigo  39  do

mesmo diploma, gozando, assin, do regime diferenciado e favorecido  instituido pela referida Lei

Complementar, para fins de participacao na presente licita9ao.

Cidade quF), _ de

(assinatura do representante)



AIIErorm HlrmAlro colrrRAro         REREREEEEillRE  r3. ~

TOMADA DE PRECOS re 25.ol.20z|/CMrmp
iviiNLITA IM cONTtIAro N.9

®

Contrafae5o de emFiresa para prestaeao de servicos de
assessoTia  e  consutooria  em  contat)ilidade  Pt}blica,  e

elaborad5o da i]restap§o de contas de gestio, junta a
Camara    Municipal    de    Mombaca,    QUE    ENTRE    SI

CELEBRAM,  DE  UM  LADO,    A  C^MARA  MUNICIPAL  DE

MOMRAqu    E    DO    0UrTRO,    A    EMPRESA    XXXXXX»,

CONFORME  pROcEssO  LicrrAT6Rio  NA MODALiDADE

TOMADA DE pREeos N9

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  MOMBACA,   pessoa  jun`dica  de  Direito  Pdblico,  inscrita   no  CNPJ  sob   N9

07.742.778/0001-15, com sede na
Sr. inscrito no CPF sob o n°

-Ceari, representado neste ate pelo seu Presidente, a

residente e domictliado nesta cidade,

doravante  denominada  CONrTRATANTE,  e  de outro  fado a  empTesa  XXXXXX,  pessoa juridica  de  direito

privado, com sede na XXXXXX, inscrifa no CNPJ/MF sob a n.9 XXXXXX neste ate representado por XXXXXX,
inscrito  no  CPF/MF sob  a  n.9 XXXXXX,  de  ora  em  diarrte  denominada  cOI\rTRATADA,  tendo  em  vista  a

homologasao  do  resultado  da  Tomada  de  l]reeos  n.9
seguinte:

cLAusuIA pR[ivlEiRA - DO suroRTE LEGAL

ten  justo  e  acordado  o

1.1- Este contrato foi precedido de licitac5o na modalidade Tomada de Precos n9
observados os dispositivos da Lei n9 8.666, de 21.06.1993 e alterap6es.

CLAUSULA SEGUNDA - DO 0BJETO

2.1-  0  presente contrato  ten  por objeto  a  Ctmtrahasao de eniprEsa  para  prestacao  de serviaps  de
assessoria e consultDria em entaliilidade Funlica, e elabeec3o da prestacio de cofitas de gest5o, junta
a  Camera  Municipal  de  Mombaca,  de  acordo  com  as  condig6es  constantes  do  Ed.hal  de Tomada  de
Precos ng xxxx>Dooocxx e seus anexos.

CL^USUIA TERCEIRA - DOS SEIMCOS A SEREM EXECUTAcOS:

3.1 -A prestacao dos serviaps de Assessoria e CorisultoTia Contibil has areas ongamentiria, financeira  e

patrimonial devefa contemplar os seguintes items:



®

®

Camara Municipal de Mombaca, alem de instruir os services pr6prios deste acerca do processamento das
informac6es tempestivamente;
*  Orienta€5es  ao  gestor  e  sua  equipe  sobre  os  processes  desenvolvidos  na  administra¢o  ptlblica,

atinentes a exeeucao ongamentiria, financeira e patrimonial;
* Supervis5o e execuc5o das atividades da area de Contabilidade;
*    Co]eta,    or.ientac§o,    o]iganizac5o,    elaborac5o    (usando    sistema    informatizado)    e    entrega    da

documentaedo mensal contibil ao arqui`/o da entidade;
* Organizac5o e arquivamento fisico dos processes de despesas;
* Escrituracao dos livros Diario, Raz5o e Caixa;

*  Registrar a  execucao oreamentiria,  por  meio de emiss5o,  liquidac=o e pagamento  de empenhos  de

despesa;
* Elaborae5o de demonstrat-[\/os orcamentirio, financeiros e patrimoniais;
* Registro de laneamentos contibeis, incluindo receitas e despesas;
* Elaboracao do balancete mensal;
* Acompanhamento mensal da arrecadae5o e da exeeucao da despesa;
* Elaboracao de prestac5o de contas mensal e anual, incluindo as respectivas notas explicativas;
* Elaborae5o de estudos de impacto ongamentirio;
*  Elaboracao de resolue6es,  porbrias,  pareceres e demais atos em  mat6ria orcamentiria, financeira  e

patrimonial;
* Elaborae5o de justificativas sobre os aspectas contibeis (exclus-ivamente) de pracessos de prestac6es de

contas de gest5o junto ao Tribunal de Contas do Estado do CeafancE. Os demais aspectos atinentes a
Recursos Humanos, Licitaq6es e Aspectos Jun'dicos nao serao de responsabi[idade da Contratada;
* Elaboracao do balanap geral e demais elementos que compaem a prestac5o de contas de gest5o;
* Gerar DARE para pagamento das obrigac6es de tribtltos e contril]uic5es fedeTais;
* Elaboracao e envio mensa[mente da IRE;
* Geracao das lnformagaes relathas a contabilidade para a Tribunal de Contas do Estado do CeafaftcE,

atrav€s dos Sistema de lnforma€6es Municipais (SIN). Os demais aspectos atinentes a Recursos Humanos,
Licitac6es e Aspectos Jun'dicos nao seriio de responsabilidade da Contratada;
* Acompanhamento Mensal dos pagamentos junto ao Regime GeTal de Prewidencia e Regime Pr6i)rio de

Previdencia;
* Acompanhamento de gastos com pessoal e encargos;
*  Elabora§5o da  Proposta  Ongamentiria Anual,  ben coma a sua  reformulajao no exercicio vigente  (se

houver necessidade), rros prazos firados em lei, para consolidacfo ao projeto de Lei Orcamentiria - LOA
do Municipio;
*   Orientaeao   dos   Servidores   dos   setores   de   contabilidade   e   financas   para   processamento   da

contabilidade,  execugfo  do  ongamento,  trabalhos  de tesouraria,  compreendendo  as  fases  da  despesa

pdb[ica   de:   empenhamento,   liquidagao,   pagamento,   incorporae5o   patrimonial,   processamento   do
movi mento banc5rio, emissao de cheques, tTansferencjas e pagamentos eletfonices e oLitros;
* Realizar orientag5o de servidores para subsidiar a geTapao dos dadas do SIM -Sistema de lnformac6es

Municipais do Tribunal de Contas do Esfado do CearaACE;
*  Prestar assessoria para elaboracao de demonstrathros exigidos peles 6rgaos de controle, nas areas de

competencia confabil;



* Prestar orientaj5es espeefficas para elaboradio de Bafancetes dos Sistemas Orcamentirio, Financ

Patrimonial   da   Contabi[idade,   ben   como  organizap5o  da   documentacao  bancaria,   atos   e   demais
demonstrativos  que  comprovam  a  exatid5o  do  feehameuto  mensal  da  contabilidade,   necessario  a

geracao das demonstrag5es e dos relat6rios fiscais e encaminhamento ao SIM;
*  Orientag5o  para  a  correta  rcten¢o  de  tributos  na  fonte,  quando  do  pagamento  de  despesas  aos

credores;
* Orientac5o geral para adoc§o de crit6ries e procedimentos para registros da arrecadacao de receitas e

rea]izacao de despesas, consoante legis[acao vigente;
* Orientaeao para gerenciamerito ongamentirio, incluindo abertLlra de creditos adicionais, de acordo com

a legisla¢o aplicavel, caso haja ncoessidade;
* Proceder a execug5o mensal da escriturac§o contibil da CONTRATANTE;

*  Emissao de nota  de empenho,  liquidaedo e pagamento, de acordo com a  Lei n9 4.320/64 e plano de

contas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pdblico;
* Encerramento de contas bancfrias, elaboracao das concilfag5es bancarias, quando hoLlver, ben como a

organizaedo e o arquivamento destas;
*    Em.itir   parecer   tecnico   em    relac5o   aos   balarLcctes   de   verificac=o,    reformulac5es,    previs6es

orcamentirias e prestacao de contas sempre que necess5rio;
i Participar, quando antecipadamente convocado, de reuni6es para prestaT esclarecimentos de natureza

confabil que se fizerem necess5rias;
*  Assessorar  e  prestar  informap5es  mos  trabalhos  da  Coniss5o  de  Patrim6nio,  dentro  das  normas

vigentes, quando solicitado, no que diz respeito a area da contabilidade;
*  lnformar a CONTRATAl\ITE sobre as exigencias e lnstnig5es Nomativas oriundas do Tribunal de Contas

do Estado do Cear54CE, Receita Federal e Conselho Federal de Contabilidade;
*  Elaborar,  quando  solicitado,  pfanilhas,  relat6rios  e  gfaficos  diversos,  referente  as  areas  cont5bil  e

financeira;
*  Revisar a  escriturac5o de todos os atos  e fatos,  registrar os fatas  que de alguma  foma  alterem  ou

venham  a  alterar o  Patrim6nio  deste  6ngio  em virtude  dos conceitos  de Ativo  e  Passivo sempre  em
obediencia aos Principios e as Nomas da Contabilidade Aplicada ao Setor Ptlblico;
* Elaborar as demonstrag5es contibeis para o Ministerio da Previdencia, em conformidade com o padrao

e prazos estabe[ecidos pela Portaria MPS n. 95&007 e suas alterap5es;
*   Envio   peri6dico   das   informag5es   a   Secretaria   de  Administracao   e   Finangas   do   Municipio   para

consolidac§o das Contas Pdblicas no pen'odo em qlie esta estabelecer;
*  Elaborar as contas anuais dentTo dos padT6es estal)elecidos pelas Normas Brasileiras de contabilidade,

Manual de Contabilidade Ap[icado ao Setor Pdbrico, ben come instruc6es normativas do TCE -Tribunal
de contas do Estado do Ceafa;
*  Manter registro gerencial dos  Recursos aplicados em fundos de investimentos,  ben como o registro

confabil  destes  de  acordo  com  os  Manuais  de  Contabilidade  Aplicades  ao  Setor  ptlblico  e  principios
contibeis, ben coma a elaborac5o das Rotas exp]icathras conforme estabelecido pelas Normas Brasileiras
de Contabilidade Ap]icada ao Setor Ptlb]ico e suas alterap5es.

3.2-Canga hofaria e Equipe tdenica:

3.2.1-A Contratada devefa acompanhar e assessorar de forma presencial no tempo minimo indicado e de
forma  eletr6nica  mos  demais  dias  deeis tndos  que comp6e o  Setor  de  Contabilidade  e  Financeiro  da
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C^MARA MUNICIPAL DE  MOMBA¢A, a fin de sanar qualquer ddvida e assegurar que seja  realiifed#
trabalhos dos setores em quest=o com rigidez e cumprimento da legisfacao vigente.
3.2.2-  Os  servigos ser5o  prestados  mediante  assessoria  presencial  na  sede  da  C^MARA  MUNICIPAL  DE

MOMBACA e famb€m par meio de consultoria na sede da contratada, por e-mail ou te]efone, sempre que
se fizer necessario.
3.2.3- Os servicos deveTao ser prestados neeessarfamente por equipe tdenica da contratada, que dever5
ser com posta d e profissionais devidamente q ual.rficadas.
3.2.4-  Canga  hofaria  presencial:  Cumprir  com  canga  hofaria  de  20  (vinte)  horas  semanalmente  de
expediente   na   Sede  da   Contratante  mantendo  o  fume-ion5rio   nos   hofarios   predeterminados   pela
Administracao.

3.2.5-  Carga  hofaria  n5o  presencial:  A caTga  horiiria  NAO  PRESENCIAL  referese  a  demanda  Consultiva

prestada  por escrito atrav6s de correio elctr6nico  (ernail),  de foma convencional via  Consulta  Escrita
formalizada,  via  telofone,  chat  de  mensagem,  ou  outro  recurso  de  tecnologia  da  comunicag=o  e
informag=o, que sera ilimitada e em tempo integral, prestada pela contratada em local indicado par esta.
Os servicos  Nao PRESENCIAIS em tempo integral de ConsurtoTfa, serao prestados em local indicado pela

contratada, sem limite de quantidade para  rcalizagio de corrsultas a serem feitas  par servidores deste
6rg5o  decorrentes  de  ddvidas  suscitadas  em  face  de fatos  supervenientes,  devendo  toda  e  qualquer
orientacao ser dada forTrtalmente, somente por profissionais dewidamente habil'hados.
3.2.6-A Contratada disponibilizafa profssional conforme a especificidade demandada pela administrac5o

pdblica, em local indicado pela ContTatante.
3.2.7-  A  carga  hofaria  exigida  acima  foi  estipulada  levandese  em  considerac5o  as  necessidades  da
administrac5o da CAMARA MUNICIPAL DE MOMBACA.

3.3-  Para  a  prestacao  dos  servicos,  ser5o  ol)servadas,  no  que  couberem,  as  d.isposi¢es  contidas  nos
artigos de 73 a 76 da Lei F:ederal n.9 8.666/93 e sLias arteraches.

cLAusuLA QUARTA - Do pRAzo DE viGEI`ia^ coi\iTiRA"AL
4.1 -0 Contrato tefa vigencia de 12(doze) meses, contado a partir da data da sua assinatura, podendo ter
sua vigencia  prorrogada,  par iguais  pen`odos,  ate a  lam-lte  ndximo de 60  (sessenta)  meses,  desde  que
mantida a obtencao de preeos e  condig5es mais vantajosas para a Administracio, nos termos do artigo
57, inciso 11, da Lei n9  8.666/1993.

CL^uSuLA QuiNTA - Do VALOR coi\rmArvAL
5.1-0 valor global do ol)jcto deste instrumento 6 de RS XXX" OC~).
5.2- No valor acima esti incluido tndas as despesas ordinarias diretas e indirctas decorrentes da execucao
do  objeto,  inclus.ive  tributes  e/ou  impostos,  encangas  sociais,  tTabalhistas,  previdenciarios,  fiscais  e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, segliro e otitros necess6rios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

cL^usuLA SEXTA - DA roRM^ DE pAGAMEi\iio
6.1-  0  pagamento see  efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias  apes  o  encaminhamento  da  dacumenta¢ao
tratada  rieste  subitem,  atraves  de  cred'nio  rna  Cofita  Bancaha  do  fornecedor  ou  atrav6s  de  Cheque
nominal, acom panhado da seguinte dceumentacao:



(paguerse) e atestada per servidor respons6vel pelo necebimento do objeto deste termo,
11) Certidao Conjunta  Negative de Deb.lto quanto aos Triblitos Federais e a Divida Ativa da  Uniao (PGFN),

com abrangencia inclus.ive as contri buic5es saciais,
Ill) CRF -Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal,

lv) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,

V) CND em-rdda pelo municipio domiciliado, e,

Vl) CND em-rfuda pela Justice Federal do Trabalho, emitida na foma da Lei N®. 12.440/2011.

6.2- N5o sera efetuado qualquer pagamento a COI\lTRATADA em caso de desoumprimento das condiedes
de habilitae5o e qualificagao exigidas neste termo.
6.3-  i vedada  a  realizae5o  de  pagamento arrtes  da  entrega  do  objeto  ou  se a  mesmo  nao  estiver  de
acordo com as especificae6es deste instrLimento.
6.4- Se o objeto nao for exectitado confome condigives deste temo, o pagamento ficara suspenso ate
sua execucao regular.
6.5-  Nenhum  pagamento  sera  efettrado  a  CONTRAIADA,  enqLiaT]to  pendente  de  liquidac5o,  qualquer

obrigac5o   financeira   decorrente   de   penalidade   ou   inadimplencia,   sem   que   isso   gere   direito   a
reajustam ento de precos.

CLAUSU LA SETIMA -DOS RECU RSOS FINANCEIROS

7.1-  Os  recursos  financeiros  para  pagamento  das  despesas  decorrentes  do  presente  Contrato  ser5o

provenientes da seguinte Dotacao Ongamentiria:

CLAUSU LA OITAVA -DO EQuluBR[O EcOI\10M]CoflNAI\lcEIRO
8.1- Os precos sao fixes e irTeajusfaveis no pTazo de urn ano contado da data limite para a apresenta§ao
das propostas.
8.1.1-   Dentro  do  prazo  de  vigencia  do  oontrato  e  mediante  solicitac=o  da  contratada,  os  precos
contratados poderao softer reajuste ap6s o interregno de urn ano, aplicand®se o indice econ6mico lGl]-
M da  FundaE5o Getdlio Vargas, ou oLitro indice em vigor, case esse seja extinto, exclusivamente para as
obr.Iga¢6es iniciadas e concluidas ap6s a ocorfencia da anualidade.
8.1.2- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a intemegno minimo de urn ano sera contado a partir dos
efeitos fi nanceiros do tlltimo reajuste.
8.1.3-  No  caso  de  atraso  ou  nao  divulgac5o  do  indice  de  reajLisfamento,  o  CONTRATANTE  pagara  a
CONTRATADA   a   impoltancia   calculada    pela   drtima   variacao   conhecida,    liquidando   a   diferenea

correspondente tio logo seja divulgado a indice definitivo.  Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
mem6ria  de  edlculo  referente  ao  reajustamento  de  precos  do  valor  remanescente,  sempre  que  este
ocorrer.
8.1.4-Nas aferig6es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
8.1.5-Caso o indice estabelecido para reajustamendo venha a ser exGnto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adctado, em substituieio, o que vier a ser determinado pela legisfagao entio em
vigor.

8.1.6- Na ausericia de previsao legal quanto ao ind-roe substitlito, as partes e]eger5o novo indice oficial,

para reajustamento do pTapo do valor remanescente, pop me-io de tenTio aditivo.
8.1.7-0 rcajuste sera realizado por apostilamento.



rctardadoTes ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em case de fonga maior, caso fortuito ou
fato  do  pn'ncipe,  configurando  5rca  econ6mica  extTaordin5ria  e  extracontratual,  podefa,  mediante

procedimerto administrativo onde reste demonstTada tat situacao e termo aditivo, ser restabelecida  a
relacao  que  as  partes  pactuaram  inicia]mente  entre  os  encangos  da  Contratada  e  a  retribuigao  da
Administrac5o  para  a  justa  remuneracao  do  fomecimento,  objetivando  a  manutencao  do  equilibrio
econ6mico-financeiro  inicial  do  contrato,  na  forma  do  artigo  65,  11,  ndn  da  Lei  Federal  n.  8.666/93,
alterada e consolidada.
8.2.1-  Nee  cases  do  item  anterior,  a  Col\ITRATADA  deveri  demonstrar analiticamente  a  vaTiac5o  dos
componentes  dos custos do ContTato, devidamente justificada, sendo tal  demonstTagao analisada  pelo
CONTRATANTE para verificac5o de sue viabilidade e/ou neeessidade.

cL^usuLA Noi\iA - Das sAi\icoEs POR [NADiMPLEMEI\fro
9.1-Pela inexecuc5o total ou parcial, ou atraso injustjficado do objeto desta  Ljcitaf§o, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os cases devidamente justificados e comprovados, a crit6rio
da Administragao,  e ainda garantida a  prfevia e ampla defesa, ser5o plicadas as seguintes cominac6es,

cumulativamente ou nao:

I - advertencia;

11 - multa, mos segtiintes termos:

a)Pelo atraso na prestacao dos serviqu, em relacao ao prazo estipulado:  1% (urn per cento) do
valor global, por dia decoTrido, ate o limite de 10% do valor dos serripes exeeutados;

b)Pela recusa em realizar a prestap=o dos serrieos, caracterizada em dez dias apds o vencimento
do prazo estipu[ado: 10% (dez POT cento) do valor dos servicos;

c)Pela  demora  em  corrigir falhas  Dos  serrigos  prestados,  a  contar  do segundo  dia  da  data  da
notificag=o, 2% (dois par cento) do valor dos servieos, par dia decorrido, ate o lim-tte de 10% do valor dos
s erviaps n5o corrigidos;

d)Pela  reeLisa  da  CONTRATADA em  corrigir as falhas na  prestagio dos serviaps,  entendendo-se
como recusa  o sewigo  nao efetivado mos cinco dias que se segL]irem i data da  rejeicao:  10% (dez  por
cento) do valor do serriap rejeitado;

e)  Pelo  n§o  oumprimento  de  qualquer  cond-fe5o  firada  na  Lei  8.666/93,  ou  no  instrumento
convocat6rio e nao abrangida mos incjsos anterioTes: 1% (urn por cento) do valor contratado, para cada
evento.
111-Suspens5o tempofaria  de perticipar em  licitacao e impedimento de contratar com a  CONTRATANTE,

pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
lv-   Declara€=o  de   inidoneidade   para   licitar  ou   contTatar  com   a   Administracao   Ptlblica   enquanto

perdurarem  os motivos determinantes da  punie=o ou ate que seja  promovida a  reabilhac5o perante a
pr6pria autoridade qL[e apl.reou a penalidade, que set concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE, pelos prejuizas resultantes e apes decorrido o pTazo da sancao aplicada com base no item
anterior.
9.2- Peles motivos que se seguem, principalmende, a CONTRATADA esfafa suje-lta as penalidades tratadas
mos incisos Ill e IV do sul)item 9.1:



11. Pela recusa em aitender alguma solic-ltac=o para corree=o na prestae5o dos servicos, caracterizada se o
atendimento  a  solicifac5o  n5o  ocorrer  no  prazo  de  10  (dez)  dias  uteis,  contado  da  data  da  rejeic5o,
devida mente notificada;
Ill.  Pe]a nao execuc=o da prestaeio dos serrieos de acordo Corn  as especificae6es e prazos estipulados
neste Edital.

9.3-  A16m  das  penalidades  c-ltadas,  a  CONTRATADA  ficafa  sujeita,  ainda,  no  que  couber,  as  demais

penalidades referidas no Capitulo lv da Lei F:ederal n9 8.666/93 durante o prazo de execucao contratual.
9.4-  As  multas  estabe[eeidas  podem  ser  aplicadas  isolada  ou  cumulativamente,  ficando  o  seu  total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danes cabiveis.
9.5- Poder-scha descontar dos pagamentos porventura devidos a CONrTRATADA as imports ncias alus-Ivas a
multas,  ou  efetuar sua  cobranga  mediante inscricao em divida ativa  do  Estado,  ou  por qualquer outra
forma prevista em lei.

®           9.6-As sang5es aqui previstas sao independentes erfu.e si, podendo seT ap]icadas iso]adas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

cLAusuLADEaMA-DAsoBRiGAc6EsDAcoi\rTRATADA
10.1-Executar o objeto em conformidade com as condipes deste instT`Imento.
10.2-  Manter  durante toda  a  execucao contratual,  em  compatibilidade com  as  obrigac6es  assumidas,
todas as condig5es de habilitac=o e qualificagao exigidas Ilo presente temio.
10.3- Ace-ltar, has mesmas condig6es contratuais, os percerrfuais de acrescimos ou supress6es limitadas

ao estabelecido no §19, do arL 65, da Lei Federal n9 8.666/1993, tomando-se par base o valor contratual.
10.4- Responsabilizar-se pelos danos causados direfamente a contTatante ou a terceiros, decorrentes da
sua culpa ou dolo, quando da execufao do objeto, n5o podendo ser arguido para efeito de exclusao ou
reducao  de  sua  responsabilidade  o  fato  de  a  contratante  praceder  a  fiscalizagao  ou  acompanhar  a
execue5o contratual.

10.5-  Responder  por todas  as  despesas  diretas  e  indiretas  que  ineidam  ou  venham  a  incidir  sobre  a
execufao contratual,  inclils-Ive as obrigag5es  relativas a salaries,  previdencia social,  impostos,  encargos
saciais e outras providencias, respondendo obr-givriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e
especificas de acidentes do trabalho e tegisla¢o corTelata, ap]icaveis ao pessoal empregado na execue5o
contratual.

10.6-  Prestar  imediatamente  as  informag6es  e  os  esclarecimentes  que venham  a  ser  colic-dodos  pela
contratante,  salvo  quando  implicarem  em  indagagives  de  cafater  tednico,   hip6tese  em  que  serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.7-Substituir ou reparar o objeto contratual que conprovadamente apresente condie6es de defeito ou
em  desconformidade  com  as  especificap@es  deste  terriro,  no  prazo  fixado  pete  6ngao  Contratante,
contado da sua notificac5o.
10.8- Cumprir, quando for o caso, as condig5es de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo
oferecido em sua proposta de pTecos, observando o prazo miniTne exigido pela AdministTacao.
10.9- Nao per]T`itir a utilizagao de qualquer trabalho do meTror de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem perm-rtir a util-izafao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre.



®

Contratante, para re|}resenta§5o da Contratada sempre qLle for necessario e comunicando, por escr.Ito, a
Contratante qualquer mudanea de endereap ou telefone contato.
10,11-  Acafar  as  orientag5es  da   Contratante,  sujeitando-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscaliza¢ao,

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamap5es formuladas.
10.12- Responsabilizarse pela fiel execuc5o do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo.
10.13-  Responsabilizar-se pelos vicins  e  darios  decorrerTtes  da  execuc5o  do objeto,  de  acordo  com  os
artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do ConsumidoT (Lei n. 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o `/alor correspondente aos danos sofridos.
10.14- Nao sera adm'rtida a subcontratacao do objeto deste Termo de Referencfa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS 0BRIGAC@ES DA CONTRATAl\ITE

11.1-  Solicitar  a  exeeucao  do ot.jeto  a  CONTRATADA atraves  da  emissao  de  Ordem  de  Servico,  ap6s
emis6ao de empenho.
11.2- Proporcionar a CONTRATADA tndas as condigaes necessarfas ao pleno cumprimento das obrigac6es
decorrentes  do objeto contratual, consoarite estabelece a  liei  Federal  no 8.666/1993 e siias alterac6es

posteriores.
11.3-  Fiscalizar  a  exeeuc5o  do  objeto  contratual,  atTaves  de  sua  unidade  competente,  podendo,  em
decorrencia, solicitar provid6ncias da CONTRATADA, qLle atendefa ou justificafa de imediato.

11.4- Notificar a CONTRATADA de qunlquer irregularidade decomente da execucao do objeto contratual.
11.5-Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA has condic6es estabeleeidas neste Termo.
11.6-A[)licar as penalidades previstas em lei e neste instnlmento.
11.7-  Permitir  acesso  dos  empregados  da  CONTRAIADA  as  depend6ncias  do  CONTRATANTE  para  a
execuc5o do objeto contratual.
11.8-  Prestar as  lnforrnag5es e os esclarecimentos que \/enham  a ser solicitados pelos  empregados da
CONTRATADA.

11.9-Recusar os sewigos que n5o apresentarem condic6es de serem utilizados.
11.10-  Comunicar  a  CONTRATAt)A  qualquer  irregulaTidade  na  prestapio  dos  servicos  e  inteTromper
imediatamente a execug5o se for o caso.
11.11- lndicar na Ordem de Sewigo o local em que devefa ser realizada sue execucao.
11.12-lmpediT que terceiros executem os services ol)jeto deste termo.

CL^USUIJ\ DECIMA SEGUNDA -D0 ACOMPANHAl`AENT0 E DA FISCALJZActo

12.1-A fiscalizae5o da contratafao see exereida por Lim representante da Contratante, ao qual competifa
dirimir as dt]vidas que surgirem no ourso da execudio do objeto e de tudo dar cifroia a AdministTae5o, de
acordo com o estabelecido no art. 67, da  Lei Federal n9 8.666/1993, a ser informado e designado para
este fin pela contratante, quando da lavratura do instrumento contratual.
12.2-  A  fiscalizacao  de  que  trata  este  -Item  nao  exclui  hem  redllz  a  responsabilidade  da  Contratada,
inclusive perante terceiros,  por qualquer iTTegufaridade, ainda qLle resu]tante de imperfeic6es tdenicas,
vi'cios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade infchor, e, na acorrencia desta,
nao implica em corresponsabilidade dos 6ug5os ou de seus agehoes e prepostos, de conformidade com o
art. 70, da Lei 8.666/1993.



atestar  os  dacumentos  da   despesa,  quando  comprovada  a  fiel  e  correta   exeeucio  para   flns   de

pagamento.
12.4- Cabefa ao servidor des.u!nado reje-ltar totalmente ou em parte, qualquer servifo que n5o esteja de
acordo com as ex.tgencias, ben como, dcterminar prazo I)ara substituiedo do sewiap eventualmente fora
de especificae5o.

cL^usuLA DfaM^ TERCEiRA - DA REsasao, DA DENOI\iaA E DAs sANcoEs.
13.1- 0 presente Temo de Contrato podefa ser rescindido has hip6teses previstas no art. 78 da  Lei  ng
8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, desde clue a parte denunciante
notifique formalmente a outra, com antecedencia minima de 30 (thnta) dias, sem prejuizo da aplicaGao
das san€6es previstas no Ed-ltal de Tomada de Precos e sees Anexas.
13.2- Os casos de rescis5o contratual sefao forTnalmente iTrotivados, assegurandcrse a CONTRATADA o
d.ireito a pr6via e ampla defesa.
13.3-  A  CONTRATADA  reoonhece  os  direitos  da  Col\fTRATAl\fTE  em  caso  de  rescisao  administrativa

prevista no art. 77 da Lei n9 8.666, de 1993.

cLAusu LA DEaMA QUARTA -DO REAiusTE E DO REEQuiLfBRIO EcONoiv[[cO+iNANCEiRO
14.1-Os pregos s5o fixes e irTcajustiveis no prazo de urn ano contado da data limite para a apresentacao
das propastas.
14.1.1-  Dentro  do  prazo  de  vigencia  do  contrato  e  mediante  solic-hae5o  da  contratada,  os  pre€os
contratados poder5o sofrer reajuste apes o interregno cle urn ano, aplicandase a indice econ6mico lGP-
M da  Fundacao Gettllio Vargas, o`i outro indice em vigor, caso ese seja extinto, exclusivamente para as
obriga€6es iniciadas e concluidas ap6s a ocoriencia da anualidade.
14.1.2- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interTegno minima de urn ano sera contado a  partir
dos efe.itos financeiros do dltimo reajuste.
14.1.3-  No  caso  de  atTaso  ou  n5o  divulgac5o  do  indice  de  reajustamerito,  o  CONTRATANTE  pagafa  a
CONTRATADA   a    importincia   calculada    I)era    tlrtima   variac5o   conhecida,    liquidando   a   diferenga

correspondente t5o logo seja  di`rulgado o indice defin-fro.  Fica a  CONTRATADA obrigada  a  apresentar
mem6ria  de  ca[culo  referente  ao  reajustamerto  de  prepes  do  valor  Temanescente,  sempre  que  este
ocorrer.
14.1.4-Nas aferig6es finais, o indice IItilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
14.1.5-  Caso o indice  estabelecido  para  reajustamento venha a set extinto ou  de qualquer forma  nao

possa  mais ser  utilizado, sera  adotado,  em  substhlic5p,  a que vier a  ser determinado  pela  legisla¢5o
entao em v-LgoT.

14.1.6- Na ausencia de previs5o legal quanto ao indice substitute, as partes eleger5o novo indice oficial,

para reajustamento do prapo do valor remanescente, par me-io de temo aditivo.
14.1.7-0 reajuste sera realizado por apostifamento.
14.2-   Na   hip6tese   de   sobrevirem   fatos   imprevisiveis,   ou   previsiveis,   porfem   de   consequencias
incalculaveis,  refardadores ou impeditivas da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de tonga  maior,
caso forfuito ou fato do pn'ncipe, configurando arcs con6mica eutraordinaria e extracontratual, podera,
mediaute  pracedimento  administrati`ro  onde  reste  demonstrada  tal  s-ltuac=o  e  termo   aditivo,  ser
restabelecida  a  Telagio  que  as  paTtes  pactuaram  inicialmente  entTe  os  encargos  da  Contratada  e  a



®

equilibrio  econ6mico-financeiro  inicial  do  corrmo,  na  forma  do  artigo  65,  11,  ndp  da  Lei  Federal  n®

8.666/93, alterada e consolidada.
14.2.1-  Mos  cases  do item  anterior, a  CONTRATADA devefa demonstrar anal-rdcamente  a  variaeao dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, seTido tal  demonstracao analisada  pelo
CONTRATANIE para verificacao de sua viabilidade e/ou necessidade.

cL^usuLA DfaMA QulNTA - DAB DisroslooEs GERAis
15.1-A CONTRATADA nao tefa dire.rto a qualquer indenizad=o, se ocorrer, provis6ria ou definitivamente, a

suspensao da execucao deste Contrato, por culpa sL[a, assegurando- the potem, no caso da rescisao por
motivos  alheios  a  sua  vontade  e  sem  infra¢o  de  quaisquer  clausuLas  e  condiedes  contratuais,  a

p@gamento de forma proporcional aos servieos effromente executadcrs.
15.2- As partes contratantes obrigari+se a cumprir e fazer cLimprir o presente ContTato em todos os seus
termos, clausulas e condig5es, por si e seus sucessores.
15.3-  Para as efeitos de direito valem  para  este contTato a lei n9 8.666/93 e, altera§6es posteriores,  e
demais  normas [egais que lhe sejam aplicaveis, a propccta de preaps apresentada, aplicando-se, ainda,

para os casos omissas, os principios gera`is de direito.
15.4-  Na  execugao  do objeto oTa  ajustado,  a  CONTRATADA sera  respons5vel  por todas  as  obrigaj6es
trabalhistas, tributirias e previdenciarias, seguros, taxas e impostos, acaso en\rolvidos, especialmente por

qualquer vl`nculo empregatieio que venha a se configurar, inclus-ive indenizac6es dcorrentes de acidente
de trabalho.

cLAusuLA D€aMA SEXTA - DO Form
16.1- Fica eleito o Fore da Comarca de Mombaea, Estado do Ceafa, coTno competente para dirimir toda e

qualquer  ddvida  decorTente  deste  Contrato,  renunciando  expTessamente  a  outro  qualquer,  por  mais
privilegiado que possa ser.
16.2-  E,  assim,  por  estarem  de  acordo  CONrTRATAI\rlE  e  C0I\lTRATADA,  assinam  este  instrumento,  na

presence das testemunhas, em quatro vias de igual teoT e foma.

/CE _ de

NONE DA CONTRATANTE

CNPI DA CONTRATANTE

CONTRATANI

CONTRATADO(A)

CNPJ DA CONTRATAI\lTE

CONTRATANTE
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que   fara   licitacao,   modalidade   TOMADA   DE    PRECO   sob   o   n9   25.01.2021/CMMTP,   cuj.o   objeto   6
Cciitra.ficao  de  emi}resa   i;ara   presta€5o  de  sel-'rfi€os  de  assessor:a  e  cor,suitor:a   eiTi  coatabi!idac!e

Pdbll.ca, e  elaboraca~o da  presta¢5o  de  contas  de F!est5o, I.unto a  Camara  Muni.ci.pal de Mombaca,  ti.po

t5cnica  e   pre¢o,  com  data  de  abertura   para  o  dia  22  de  mar€o  de  2021,  as  08:00  horas   na  sala  da

Comiss5o   de   Licita€5o,   situada   na   Tr.   Dr.   Ariosvaldo   Costa,   Centro,   Momba€a,   CE.   Os   interessados

poderao   obter    infc>rmag6es   detalhadas   no   setor   da   Comissao   de    Licita¢ao,    em   dias    normais   de
expediente,  no  horario  de  08:00  as   12:00  horas.   Momba¢a,   16  de  fevereiro  de  2021.  Filipe   Pereira  de

Siquei.ra  -Presidente  da Comissao de  Licita€5o.


