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1. OBJETO

1.i.. coNTRnçÃo DE sERVrÇos DE oRGAwrzeçÃo Do AReurvo E DE pRocEsso DE

DE DocuMENTos rÍstcos EM FoRMATo DrGrrAL EM ceR, TArs coMo: pRocESSos corurÁgels,

LCTTATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE INTERESSE

oR cÂtvtRRA MUNrcrpAL DE SENADoR poMpEU - cE.

2. UNIDADE ADMINISTRATIVA
z.r. cÂvtRRA MUNrcrpAL DE SENADoR poMpEU - cE

3.DA JUsnFrcATrvA nARA corurRRrlçÃo:
3.1 De acordo com a Legislação Brasileira, em especial o artigo 62 da Lei Federal no 9.605/1998;
o artigo 72 do Decreto Federal no 6.5L4/2008; e o artigo 305 do Código Penal (Decreto Lei

284811940); quaisquer ações que impliquem em destruição, inutilização ou deterioração do
patrimônio documental público são considerados crime contra o patrimônio cultural, com penas

previstas na forma da lei.
3.1.1 A presente contratação tem como objetivo preservar os documentos e ainda sanar os

seguintes problemas:
. Preservação da memória documentale conhecimento institucional;

. Resolução da problemática de espaço físico para armazenamento de documentos;

. Segurança e acondicionamento adequado quanto à documentação pública;

r Segurança e integridade da informação;

. Redução de custos, provenientes de mau gerenciamento da informação, e da má

aplicação de

mão-de-obra;

. Melhor atendimento ao cidadão;

. Melhor atendimento aos usuários e servldores públicos;

. Redução abrupta da vulnerabilidade na conservação dos materiais e documentos a

serem armazenados;

. Gestão integrada das informações;
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Fls Rqv,. Simplificação e racionalização dos procedimentos de gestão dos docume

. Garantia de acesso às informações;

. Atendimento as legislações vigentes;

. Agilidade na tomada de decisões;

o Maior qualidade e produtívidade do serviço público.

3.2 ESPECTFTCACÃO pOS SERVTCOS:

3.2.L. Digitalização de todos os processos licitatórios e comprobatórios da despesa realizados e a
realizarem, indexados no sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), com as

seguintes informações, importadas através do Sistema de lnformações Municipais para cada
processo:

o Nome do credor (Processo de despesa);
o Número do Documento de caixa (Processo de despesa);
o Número do empenho (Processo de despesa);
o Data do pagamento (Processo de despesa);
o Exercício Financeiro (Processo de despesa);
o Número do cheque ou ordem bancária (Processo de despesa);
o Unidade gestora responsável (Processo de despesa)
o ldentificação de pagamento extra orçamentário (Processo de despesa);
o Valor do pagamento (Processo de despesa);
o Dotação orçamentária (Processo de despesa);
o Número do processo (Processo licitatório);
r Modalidade do processo (Processo licitatório);
o Participantes(Processolicitatório);
o Responsável pela homologação (Processo licitatório) e;

o Data da realização do certame (Processo licitatório).

3.2.2 O sistema de gerenciamento eletrônico de documentos deve conter as seguintes
fu ncionalidades:

3.3 Organização do acervo

o Gerenciar em um único software a documentação eletrônica e física da CÂuaRR
MUNTCTPAL DE SENADOR POMPEU - CE/CE.
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o Gerenciar de documentos comprobatórios da despesa e licitatórios. Cada
departamento deverá elaborar e controlar seus documentos com independência e

segurança, utilizando para isto, um único software.
o Permitir padronizar a nomenclatura e gerar a numeração sequencial de forma
automática.
o Garantia de segurança sobre os documentos de cada usuário e área, impedindo
qualquer modificação por outros usuários ou áreas.
o Controle de acesso aos documentos por diversos níveis - ambíente multi-usuário e

multidepartamental.
o Permitir controle de níveis de acesso diferenciados para leitura, edição e exclusão
de documentos.
o Consulta rápida aos documentos por diversos critérios, constante no cadastro do
documento.

3.4 Digitalização

o Possuir a funcionalidade de digitalização e armazenamento de imagens integradas
ao sistema e;

o Permitir a digitalização de documentos em formato JPEG e PDF.

o Consulta e Visualização
o Possuir gerenciamento das pendências dos usuários.
r Permitir visualização dos processos.

o Permitir visualização de documentos anexados/vinculados aos processos.

3.5. Da execução dos serviços

3.5.1. Os serviços presenciais contratados deverão ser prestados na CÂfUAnA MUNICIPAL DE

SENADOR POMPEU - CE/CE, correndo todos os eventuais custos relativos a passagens,

hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demaís despesas necessárias à

execução dos serviços a expensas da contratada;

3.6 Requisitos mínimos de hardware e software:
3.6.1 Especificação Técnicas Rodar em plataforma web:
3.6.2 A aplicação é instalada num servidor e todas as demais estações que o utilizarão
precisarão apenas de um browser. O servidor deve funcionar com sistema operacional Windows.

O sistema gerenciador de banco de dados deve ser PostgreSQL.
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3.7 Migração de dados
3.7.L A atual base de dados deve ser preservada com 100% de integridade, sem pe
qualquer informação, sejam de documentos, serviços, operadores e logs.

3.8 Recursos da contratada
3.8.L Caberá à contratada fornecer todos os hardwares necessários para a digitalização do
acervo, exceto os hardwares a serem usados com servidores que ficarão a cargo da contratante.

3.8.2. A CÂMARA MUNIcIPAL DE SENADOR POMPEU - CE/CE, adotará normas de segurança para

manter a integridade e confidencialidade dos dados.

3.9 Segurança da lnformação:
3.9.1 Requisitosmínimos:
o Toda a informação gerada ou adquirida pela CÂuRnR MUNICIPAL DE SENADoR POMPEU
- CE, é de sua propriedade e somente deverá ser utilizada atendendo a seus interesses.

O Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos deverá solicitar identificação e senha de

autenticação dos usuários, sendo permitido o acesso anônimo ou de visitante apenas nas áreas

do site disponíveis ao público.

4. DA ESCOLHA DA MODALIDADE

4.1. A modalidade adotada é a Tomada de Preços, prevista no art. 22, inciso ll da lei 8.666/93.

s. cRlTÉRro DE JULGAMENTO E DO REGTME DA EXECUçÃO:

5.L. O Critério de Julgamento é o de Menor Preço Global, conforme art. 45, inciso I da lei

8.666/e3.
5.2. A presente contratação terá sua execução indireta, por empreitada preço unitário

6.0 ESPECTFTCAçÕES DOS ITENS, DOS SERVTçOS E VATORES MÉD|OS

6.1. DOS TTENS
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CoNTRAçÃO DE SERV|çOS DE
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PROCESSO DE CONVERSÃO DE
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DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E

LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA
cÂueRl MUNrctpAL DE sENADoR
POMPEU - CE

Valor Total R$ 41.000,00 (quarenta e um

6.2. Dos vALoREs ruÉoros;

6.2.1. Os preços de referência ora apresentados foram estimados com base na média dos preços
coletados viabilizados para verificação no mercado dos valores atinentes a contratação deste
objeto, conforme coletas de preços anexados nos autos deste processo, o valor global está
estimado em Valor Total 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

7.0 - DOTAçÃO OnçeMENTÁRrA E ETEMENTO DE DESpESA:

8. DAs CONDTçÕES DE EXECUçÃO DOS SERV!ÇOS:

8.1. Os serviços presenciais contratados deverão ser prestados na CÂUenn MUNICIpAL DE

SENADOR POMPEU - CEICE, correndo todos os eventuais custos relativos a passagens,
hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas necessárias à
execução dos serviços a expensas da contratada;

9. DO rOCAL DE EXECUçÃO DOS SERVTÇOS:

9.1. Os serviços presenciais contratados deverão ser prestados na CÂUAne MUNICIPAL DE

SENADOR POMPEU - CE, correndo todos os eventuais custos relativos a passagens, hospedagem,
condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas necessárias à execução dos
serviços a expensas da contratada.

10. DA VALIDADE E DA VIGÊNOA
10.1 - O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência por 12 (doze) meses contador a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n9

8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

11. DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATADA
11.1. Conforme clausula 5e da minuta do contrato, mencionada neste termo de referência

12. DAS OBRTGAçõES DO CONTRATANTE

12.L. Conforme clausula 6e da minuta do contrato, mencionada neste termo de referência

Rua Professor Covolconte,635, Fátima, Senador Pompeu - Ceará
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13. SANçÔES ADMTNTSTRATTVAS

13.1. Conforme clausula 10a da minuta do contrato, mencionada neste termo de
14. MINUTA DO CONTRATO
CoNTRATO Ns ..................

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CAMARA
MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE, COM A EMPRESA

, NAS CONDTçÕES ABATXO PACTUADAS:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede à Rua/Av - Ceará,
Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o ne neste ato representado(a) por
seu(sua) Presidente, Sr. portador(a) do CPF pe..............., doravante
denominada de CONTRATANTE, e, do outro lado, com endereço à

inscrita no CPF/CNPJ sob o ne ........ representado(a) por .........., portador do CPF ne

ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de
TOMADA DE PREçO n" )2021, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal ne

8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às

cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CIAÚSU|Á PRIMEIRA. DA FUNDAMENTACÃO TEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços ne J2021, devidamente homologada
pela autoridade competente, ao fim assinado e a proposta da Contratada, tudo parte integrante
deste Termo Contratua!, independente de transcrição, na Lei ns 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

ClÁÚSUlÁ SEGUNDA - DO OBJETO

2.t- O presente contrato tem por objeto, CONTRAçÃO DE SERVIçOS DE ORGANIZAçÃO DO

ARQUIVO E DE PROCESSO DE CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL EM

CQR, TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LCITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS

ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR

POMPEU - CE.

CLÁUsULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL. DO PAGAMENTO. DO REAJUSTAMENTO E

REEQUTLíBRIO ECONÔMICO.FINANCEI RO

3.1 - O valor Global da presente avença é de RS

Ruo Prolessor Covolconte, 635, Fátima, Senodor Pompeu - Ceorá
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mensalmente, em conformidade com a execução dos serviços prestados no período respectivo,
mediante atesto do recebimento do serviço prestado e notas fiscais/faturas, observadas a

condições da proposta adjudicada.
3.2 - Os pagamentos serão feitos de acordo com a realização dos serviços, em até 10 (dez) dias

do mês subsequente ao adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta

Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo com os valores contidos na

Proposta de Preços do licitante em conformidade com projeto básico.

3,3 - Por ocasião da realização dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas)

vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da CÂwARR

MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE - Ce, acompanhado das Certidões Federais, Estaduais e

Municipais.
3.4. O pagamento fica condicionado, à satisfação de todas as condições estabelecidas em
contrato e da comprovação de regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e

fiscais;
3.4.L. Deverá vir acompanhada a fatura da nota fiscal os seguintes documentos:
alProva de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, na forma da Portaria Conjunta

RFB/PGFN ne 1.751, de 2 de outubro de2OL4;
b).Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através

de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

c). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de

Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;

d). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de

Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal;
e). Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa.

3.5. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

notificação, por escrito, para gue, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,

a critério da contratante.
3.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus

créditos.
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3.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratua! nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a

ampla defesa.
3.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto a

regularidade fiscal.
3.9. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
3.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

3.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar ne L23, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.LZ - O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze)

meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas.

3.13 - REEQUIIíBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,

ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo
onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes

pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a

justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d" da Lei Federal n." 8.666/93, alterada e

consolidada.
3.L4 - lndependentemente de declaração expressa, fica subentendído que, no valor pago pelo

contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as

relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.
3.15 - O Regime de execução será indireto em empreitada por preço unitário.

cúusuu qUARTA - Do pnAzo DE ExEcuçÃo Dos sERvrços E uGÊNoA coNTRATUAL

4,1- O presente instrumento terá prazo de execução e vigência de t2 (dozel meses, vigorando,
assim, até _ de _ de _, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na

forma do artigo 57 da Lei Federal n" 8.666/93, alterada e consolidada.

4.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS, após a emissão da

ordem de serviços, nos locais determinados peta CÂuane MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU -

cE.
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cLAUsurA eurNTA - oBRtGAçÕrs oa coNTRATADA
5.1. A Contratada deverá prestar os serviços objeto desta licitação em conformidade com o que
prescreve as especificações do instrumento convocatório/edital, em conformidade ainda com o
teor do anexo I - e em observância aos ditames da Lei Federal ns 8.666/93, instrumentos estes
que fazem parte integrante deste Termo de Referência para todos os efeitos legais e de direito,
independentemente de transcrição.
5.2 Disponibilizar para a prestação dos serviços somente profissionais devidamente qualificados
para a prestação dos serviços objeto desta licitação, objetivando lograr êxito e segurança,
avocando para si toda a responsabilidade de forma a resguardar essa Casa Legislativa de
eventuais prejuízos decorrentes de qualquer demanda judicial.
5.3 Manter sob sua guarda e total responsabilidade eventuais documentos disponibilizados pelo
Município.
5.4 As eventuais consultas formuladas por servidores municipais, objetivando elucidar dúvidas,
poderão ser efetuadas informalmente via telefone ou pessoalmente, ou através de e-mails, ou
correspondência durante o expediente normal de funcionamento do órgão, sem limite de
quantidade.
5.5 Repassar em tempo hábil ao Município informações que julgar necessárias dentre elas para
providencias de pagamento de emolumentos ou taxas em tempo hábil.
5.6 lndependentemente da fiscalização feita pela Contratante, a contratada é a única e exclusiva
responsável por danos e prejuízos que vier a causar ao Contratante ou a terceíros, em
decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus para o Contratante.
5.7 Aceitar as supressões e acréscimos desta licitação, objeto de contrato, em conformidade com
o que prescreve o § 1'do art. 65 da Lei 8.666/93.
5.8 A contratada se submete as obrigações quanto a propriedade, seguranças e sigilo de
informações prevista no Termo de Referência.
5.9 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos
serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscals e parafiscais, FGTS, PlS,

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE por eventuais autuações administrativas efou
judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não

SC trANSfCrE A CÂIURNA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU . CE;

5.L0 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do
CONTRATO;

5.11 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das

Leis do Trabalho e legislação pertinente;

CTAUSULA SEXTA - OBRIGA.SE A CONTRATANTE a:

Rua Prolessor Covalconte, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceorá
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6.1 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento dos serviços.
6.2 Acompanhar, controlar e avaliar os serviços prestados observando os padrões de qualidade,
através da unidade responsável pela gestão do contrato.
6.3 Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informaçôes eventualmente necessárias à

prestação dos serviços.
6.4 Atestar as faturas e relatórios correspondentes à prestação de serviços, por intermedio do
servidor competente.
6.5 Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, no prazo estabelecido, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

ctAUsuLA sÉnrue - DA SEGURANçA E DO StGtLO

7.L. A CONTRATADA será responsável pela segurança, guarda, manutenção e integridade dos
dados, programas e procedimentos físicos de armazenamento e transporte das informações
existentes ou geradas durante a execução dos serviços, em conformidade com a legislação
vigente.
7.2. Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de
qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização.

cúusulA orrAVA - DAs ALTERAçôEs coNTRATuArs
8.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § lq, do art. 65, da Lei de Licitações.

Cúusuu NoNA - DA oRIGEM Dos REcURSoS

9.1.As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária 1e

cujo elemento de despesa

cLÁusurA DÉcrMA - DAs sANçôEs
10.1 - A licitante que, convocada pela Comissão Permanente de Licitação para assinar o
instrumento de contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto nesta Tomada de Preços,

sem motivo justificado aceito pela CPI- estará sujeita à suspensão temporária de participação em
licitação promovida pela CÂMARA MUNICIPAL DE SENADoR POMPEU - CE, pelo prazo de 02
(dois) anos.

t9.z - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada à multa de mora
prevista no presente Edital, podendo a CÂMARA MUNICIPAL DE SENADoR POMPEU - CE rescindir
unilateralmente o contrato. À contratada será aplicada, ainda, a pena de suspensão de
participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de Senador Pompeu, pelo prazo

de 02 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de contratar com a Câmara Municipal
de Senador Pompeu.

Ruo Professor C.avolcontq 635, Fútimo, Senador Pompeu - Ceorá
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10.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será declarada como inidônea para
licitar e contratar com a Câmara Municipal de Senador Pompeu.
tO.A - As sanções previstas no Edital serão aplicadas pela CÂvtRRA MUN|CIPAL DE SEwADoR
POMPEU - CE, à licitante vencedora desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da
interessada nos seguintes casos:

t1.4.t- de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊruCtn e de SUSPENSÃO;

t0.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de idoneidade
para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Senador Pompeu.
10.5- As sanções de advertência, suspensão e declaração de idoneidade para licitar ou contratar
com a Câmara Municipal de Senador Pompeu poderão ser aplicadas juntamente com as de
MULTA prevista no Edital;
10.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de declaração de Ídoneidade para licitar e contratar com a

Câmara Municipal de Senador Pompeu, poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos
profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal:
| - Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
ll - Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
lll - Demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de
atos ilícitos praticados.

toJ - somente após a contratada ressarcir a cÂtvtRRR MUNICIPAL DE SENAD0R POMPEU - CE

pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.
10.8 - A declaração de idoneidade é da competência da CÂURnA MUNICIPAL DE SENADOR

POMPEU - CE.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.L- A rescisão contratual poderá ser:

11.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos

incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal ns 8.666/93, ou pela CONTRATADA pelo descumprimento
de qualquer das cláusulas contratuais;
L1.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da ADMINISTRAÇÃO;

11.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVll, do art. 78, da Lei ne 8.666193, sem que

haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
11.5- A rescisão contratual de que trata o inciso l, do art. 78, acarreta as consequências previstas

no art. 80, incisos I a lV, ambos da Lei ne 8.666/93.

Ruo Professor Cqvalconte,635, Fátimo, Senodor Pompeu - Ceorá
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cúusuu oÉqnna SEGUNDA - DAs orsposrcÕEs FrNAts

12.1. Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
12.2.Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

crAÚsuu DÉqMA TERCETRA - DA PUBLTCAçÃO

L5.1. A publicação do presente Contrato é de responsabilidade do CONTRATANTE e deverá ser
efetivada por extrato, no órgão de imprensa oficial Municipal, como condição indispensável para

sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal ns 8.666/93.

cúusurA oÉclrrnn eUARTA - Do FoRo
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador Pompeu, para conhecimento das questões

relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.
L3.2. E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes

contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos.

(CE), _ de _ de 2O2L

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.
Nome:
cPFlMF

02.
Nome:
CPFlMF

Ruo Professor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceará
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ANExo I Do coNTRATo- nruçÃo Dos sERVtços

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Ne

CONTRATO N9

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ _

ITEM ESPECTFICAçÃO UND qNTDE VALOR

MENSAL

VALOR

TOTAT

01

corurnaçÃo DE sERVrços DE

oRGANTZAçÃO DO ARQUTVO E DE

PROCESSO DE CONVERSÃO DE

DocuMENTos rístcos EM FoRMATo
DIGITAL EM CQR, TAIS COMO: PROCESSOS

CONTÁBEIS, LCITATÓRIOS, PATRIMONIAIS

E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E

LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE.

MÊS t2

valor Total Rs xxxx (xxxxxx)

Senador Pompeu -Ce,22 de dezembro de 2021.

Carla Jennit"r'dí", de oliveira
Presidente da Comissão de Licitação

Ruo Professor Covolconte, 635, Fátíma, Senador Pompeu - Ceorá
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(PAPEL TTMBRADO DA PROPONENTE)

ANExo u - MoDELo DE ApRESErureçÃo DE pRoposrA

LOCAL E DATA

À

comissão Permanente de Licitaçôes da cÂuann MUNICIPAL DE SENADoR PoMPEU - CE

REF.: TOMADA DE PREçO N" /2021
oBJETO: CONTRAÇÃO DE SERV|ÇOS DE ORGANTZAçÃO DO ARQUTVO E DE PROCESSO DE

CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FíSICOS EM FORMATO DIGITAL EM CQR, TAIS COMO: PROCESSOS

CONTÁBEIS, LCITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE

INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de
TOMADA DE PREçO N" lzÜZt, pelo preço global de RS

com prazo de execução conforme planilha de
preços a seguir:

lnformamos que o pÍazo de validade da nossa proposta é de _
dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Neste ato, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados e,

que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da

ordem de serviços.

Rua Prolessor Cavalconte, 635, Fátimo, Senador Pompeu - Ceará
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ITEM ESPECTFTCAçÃO UNID qTD Valor
Unitário

Valor
Total

1. CoNTRAçÃO DE SERV|çOS DE ORGANTZAçÃO DO

ARQUIVO E DE PROCESSO DE CONVERSÃO DE

DOCUMENTOS Fí$COS EM FORMATO DIGITAL EM

CQR, TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS,

LCITATóRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS

ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE INTERESSE

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU -

CE

MÊS L2

i:te*l§f,_
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

expedida em JJ_,
Órgão Expedidor
empresa.

como representante legal desta

DADOS DO PROPONENTE:

a) Razão Social

b) Endereço
c) Telefone
d) E-mail

e) CNPJ:

f) Banco/Agência e Conta Corrente:
g) Validade da Proposta: .............. (..

(OBS.: Não inferior a 60 dias)
) dias, contados da data de sua apresentação.

Nesta oportunidade, DECLARAMOS que no valor proposto estão inclusos os impostos, encargos

sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes à execução dos serviços; que assumimos

inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital; que os mesmos serão

executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo ali

estipulado.

Atenciosamente,

Assinatura Proponente Carimbo da empresa

/Assinatura do responsável legal

Rua Professor Covalcantq 635, Fátima, Senodor Pompeu - Ceorá
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ANEXO III. MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N9

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU . CE,

COM A EMPRESA NAS

coN DrçÕEs ABATXO PACTUADAS:

A CÂMARA MUNtctPAL DE SENADOR POMPEU - cE, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede à Rua/Av - Ceará,

Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o ne 

- 

neste ato representado(a) por

seu(sua) Presidente, Sr. portador(a) do CPF pe..............., doravante
denominada de CONTRATANTE, e, do outro lado, ......... com endereço à r......................,
inscrita no CPF/CNPJ sob o ne ........ representado(a) por portador do CPF ne

ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de

TOMADA DE PREçO n' )2021, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal ne

8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às

cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSUIA PRIMEIRA. DA FUNDAMENTACÃO LEGAT

1..1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços ne )202L, devidamente homologada
pela autoridade competente, ao fim assinado e a proposta da Contratada, tudo parte integrante
deste Termo Contratual, independente de transcrição, na Lei ne 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

CIAÚSUIA SEGUNDA- DO OBJETO

2.1- o presente contrato tem por objeto a coNTRAÇÃo oE sERVIços DE oRGANIZAÇÃO DO

ARQUIVO E DE PROCESSO DE CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FíSICOS EM FORMATO DIGITAL EM

CQR, TAIS COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS, LCITATÓRIOS, PATRIMON]AIS E DEMAIS ATOS

ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR

POMPEU - CE.

cúUSUtA TERCEIRA . DO VALOR CoNTRATUAL. Do PAGAMENTo, Do REAJUSTAMENTo E

REEQU I LÍBRIO ECONÔMICO.FINANCEI RO

3.1 - O valor Global da presente avença é de RS

mensalmente, em conformidade com a execução dos serviços prestados no período respectivo,
mediante atesto do recebimento do serviço prestado e notas fiscaisfaturas, observadas a

condições da proposta adjudicada.
3.2 - Os pagamentos serão feitos de acordo com a realização dos serviços, em até 10 (dez) dias

Rua Professor Covolconte,635, Fátimo, Senador Pompeu -Ceará
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do mês subsequente ao adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta
Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo com os valores contidos na
Proposta de Preços do licitante em conformidade com projeto básico.
3.3 - Por ocasião da realização dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas)

vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da CÂfURnR

MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE, acompanhado das Certidões Federais, Estaduais e

Municipais.
3.4. O pagamento fica condicionado, à satisfação de todas as condições estabelecidas em
contrato e da comprovação de regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e

fiscais;
3.4.L. Deverá vir acompanhada a fatura da nota fiscal os seguintes documentos:
a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, na forma da Portaria Conjunta
RFB/PGFN ne L.75L, de 2 de outubro de 2OL4;

b). Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através
de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

cf. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de

Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
d). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de
Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal;
e). Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa.
3.5. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,

a critério da contratante.
3.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus

créditos.
3.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a

ampla defesa.
3.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto a

regularidade fiscal.
Ruo Professor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceorá

63.ffi0-o@ - (88) 3u9-723s - CNPÍ: 06.741.672/UW84

e



8[

3.9. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
3.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
3.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar ne 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.LZ - O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze)

meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas.

3.13 - REEqUILíBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,

ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução

do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo
onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes

pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a

justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d" da Lei Federal n." 8.666/93, alterada e

consolidada.
3.L4 - lndependentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo

contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as

relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.

3.15 - O Regime de execução será indireto em empreitada por preço unitário.

cúUsUIA qUARTA - Do PRA:zo DE ExEcUçÃO DOS SERV!çOS E VIGÊNCn CONTRATUAL

4.1- O presente instrumento terá prazo de execução e vigência de 12 (doze) meses, vigorando,

assim, até _ de _ de _, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na

forma do artigo 57 da Lei Federal n'8.666/93, alterada e consolidada.

4.2.Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS, após a emissão da

ordem de serviços, nos locais determinados pela CÂUnnn MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU -

cE.

CLAUSUTÁ QUTNTA- OBRICAçõES Oe CONTRATADA

5.1.. A Contratada deverá prestar os serviços objeto desta licitação em conformidade com o que

prescreve as especificações do instrumento convocatório/edital, em conformidade ainda com o

teor do anexo I - e em observância aos ditames da Lei Federal ne 8.666/93, instrumentos estes

que fazem parte integrante deste Termo de Referência para todos os efeitos legais e de direito,

independentemente de transcrição.
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5.2 Disponibilizar para a prestação dos serviços somente profissionais devidamente qualificados
para a prestação dos serviços objeto desta licitação, objetivando lograr êxito e segurança,

avocando para si toda a responsabilidade de forma a resguardar o Município de eventuais
prejuízos decorrentes de qualquer demanda judicial.

5.3 Manter sob sua guarda e total responsabilidade eventuais documentos disponibilizados pelo

Município.
5.4 Prestar de Consultoria e Assessoria em suas instalações durante o expediente normal e sem

limite de consultas objetivando dirimir dúvidas suscitadas por servidores da CÂUenA MUNICIPAL

DE SENADOR POMPEU. CE.

5.5 As eventuais consultas formuladas por servidores municipais, objetivando elucidar dúvidas,
poderão ser efetuadas informalmente via telefone ou pessoalmente, ou através de e-mails, ou

correspondência durante o expediente normal de funcionamento do órgão, sem limite de

quantidade.
5.6 Repassar em tempo hábil ao Município informações que julgar necessárias dentre elas para

providencias de pagamento de emolumentos ou taxas em tempo hábil.
5.7 lndependentemente da fiscalização feita pela Contratante, a contratada é a única e exclusiva

responsável por danos e prejuízos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, em

decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus para o Município Contratante.
5.8 Aceitar as supressões e acréscímos desta licitação, objeto de contrato, em conformidade com
o que prescreve o § 1" do art. 65 da Lei 8.656/93.
5.9 A contratada se submete as obrigações quanto a propriedade, seguranças e sigilo de
informações prevista no Termo de Referência.
5.10 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagãmento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos

serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PlS,

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE por eventuais autuações administrativas e/ou
judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não

SC trANSfCrC A CÂMRRA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU . CE;

5.lL Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do
CONTRATO;

5.12 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das

Leis do Trabalho e legislação pertinente;

C|ÁUSULA SEXTA - OBRIGA-SE A CONTRATANTE a:

6.L Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução dos serviços.

6.2 Acompanhar, controlar e avaliar os serviços prestados observando os padrões de qualidade,

através da unidade responsável pela gestão do contrato.

Rua Professor Covalcsnte,635, Fátima, Senador Pompeu - Ceará
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6.3 Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à

prestação dos serviços.

6.4 Atestar as faturas e relatórios correspondentes à prestação de serviços, por intermédio do
servidor competente.
6.5 Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, no prazo estabelecido, desde que

cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

crAusurA sÉflMA - DA SEGURANçA E DO SrGrtO

7.t. A CONTRATADA será responsável pela segurança, guarda, manutenção e integridade dos

dados, programas e procedimentos físicos de armazenamento e transporte das informaçôes

existentes ou geradas durante a execução dos serviços, em conformidade com a legislação

vigente.
7.2. Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de
qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização.

cúusulA otrAvA - DAs ALTERAçÕES coNTRATUAIS
8.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou

supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de25% (vinte e cinco por cento)do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1e, do art. 65, da Lei de Licitações.

CúUSUI.A NONA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

9.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária pe

cujo elemento de despesa é ;

cúusulA DÉoMA - DAs sANçÕEs
10.1 - A licitante que, convocada pela Comissão Permanente de Licitação para assinar o
instrumento de contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto nesta Tomada de Preços,

sem motivo justificado aceito pela CPI estará sujeita à suspensão temporária de participação em
licitação promovida CÂunnn MUNICIPAL DE SENADoR PoMPEU - CE, pelo prazo de 02 (dois)

anos.

L0.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a Contratada à multa de mora
prevista no presente Edital, podendo a CÂvtRRR MUNICIPAL DE SENADOR PoMPEU - CE rescindir
unilateralmente o contrato. À contratada será aplicada, ainda, a pena de suspensão de
participação em licitação promovida pela cÂn/lAnn MUNICIPAL DE SENADoR PoMPEU - CE, pelo
prazo de 02 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de contratar com a CÂUAnR
MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU . CE.

10.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será declarada como inidônea para

IiCitAr C CONtrAtAr COM A CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE.
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10.4 - As sanções previstas no Editat serão aplicadas pela CÂruARA MUNICIPAL DE SENADOR

POMPEU - CE, à licitante vencedora desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da

interessada nos seguintes casos:
70.4.7- de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊwCIn e de SUSPENSÃO;

L0.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de idoneidade
para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Senador Pompeu.
10.5- As sançôes de advertência, suspensão e declaração de idoneidade para licitar ou contratar
com a CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE poderão ser aplicadas juntamente com
as de MULTA prevista no Edital;
10.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de declaração de idoneidade para licitar e contratar com a

Câmara Municipal de Senador Pompeu, poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos
profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal:
| - Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
Il - Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
lll - Demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de
atos ilícitos praticados.

1A.7 - Somente após a Contratada ressarcir a CÂwRnR MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU - CE

pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.
10.8 - A declaração de idoneidade é da competência da cÂuenA MUN|CIPAL DE SENADoR
POMPEU - CE.

CúuSUu DÉOMA PRIMEIRA. DA REscIsÃo
11.1- A rescisão contratual poderá ser:
11.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal ne 8.666/93, ou pela CONTRATADA pelo descumprimento
de qualquer das cláusulas contratuais;
11.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da ADMINISTRAÇÃO;
11.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVll, do art. 78, da Lei ne 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
11.5- A rescisão contratual de que trata o inciso l, do art. 78, acarreta as consequências previstas
no art. 80, incisos I a lV, ambos da Lei ne 8.666/93.

Cúusuue DÉOMA SEGUNDA - DAs DlsPo$cõEs FINAIs
12.1.. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
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exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
L2.2. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

cLAúsuLA DÉqMA TERCETRA - DA puBlrcAçÃo
15.1. A publicação do presente Contrato é de responsabilidade do CONTRATANTE e deverá ser
efetivada por extrato, no órgão de imprensa oficial Municipal, como condição indispensável para

sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal ne 8.666/93.

cúUSULA DÉqMA QUARTA. Do FoRo
13.1. Fica eleíto o foro da Comarca de Senador Pompeu, para conhecimento das questões

relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.
L3.2. E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos.

(cE), _ de de2O21,

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.

Nome:
CPFIMF:
02.
Nome:
cPFlMF

Rua Professor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceorú
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ANExo rAo coNTRATo- nrnçÃo Dos sERVtços

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Ns

CONTRATO NE 

-

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: RS 

-
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ITEM ESPECTFTCAçÃO UND qNTDE VALOR

MENSAL

VALOR

TOTAL

01

CoNTRAçÃO DE SERVIçOS DE

ORGANIZAçÃO OO ARQUIVO E

DE PROCESSO DE CONVERSÃO DE

DOCUMENTOS FíSICOS EM

FORMATO DIGITAL EM CQR, TAIS

COMO: PROCESSOS CONTÁBEIS,

LCITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E

DEMAIS ATOS ADMI NISTRATIVOS

E LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA

CÂMARA MUNICIPAL DE

SENADOR POMPEU - CE.

MÊS t2

Valor Total Rs XXXX (XXXXXX)
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ANExo rv.l- MoDELo DE DEcLARAçÕes

a) DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno,

perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao

disposto no inciso XXXtll do art. 7 da Constituição Federal e de conformidade com a exigência

prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para

fins de prova em processo licitatório, junto a cÂvtRRR MUNICIPAL DE SENADoR POMPEU - CE -

Ce, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no

presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2e, da Lei n.e 8.666/93. Pelo que, por ser a

expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO tV.2

MTNUTA DE DEctARAçÃo oe MrcRoEMpREsA ou EMeRESA DE pEeuENo poRTE

Ref.: TOMADA DE PREçOS Pe )Z0zt

;;;,;o;;;;;ilrl*.i,"t,l"riilll'i'l:::l?:l: :::::'::::iTH:ffiâ;
da Carteira de ldentidade ne . . . e do CPF no .. . ., DECLARA,

para fins do disposto no subitem 6.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as

penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme lnciso I do artigo 3s da Lei Complementar ne 123, de

Ml12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lnciso ll do artigo 3s da Lei Complementar
ne L23, de La/LZ(2OO6.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedaçôes constantes do parágrafo 4e do artigo 3e

da Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal)

OBS. Assinalar com um "X" a condição da empresa.

Este formulário deverá ser entregue à Comissão juntamente com os envelopes "A" e "8", pelas

empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar ne L23(2OO6.
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:UEXO lV.3
MODELO DE PROCURAçÃO

Ref.: TOMADA DE PRECOS Ns l2A?1

OUTORGANTE: (Nome e qualificaÇão COMPLETA)

rtr rrôll,".^nC: (Nome e qualificação COMPLETA)

PODERES

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de

documentos de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências,
formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso
interposto e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal)

Obs: Se particular, deverá ser elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por
represente legal ou pessoa devidamente autorizada, sendo necessário comprovar os poderes do
outorgante para fazer a delegação acima.
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