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TERM0 DE REFERfiNCIA

E=

1. D0 0B]ETO

Contrata9ao  de  empresa  pars  prestagao  de  servi9os  de  Assessoria  e  ConsuJtoria  em  Folha  de

pagamento,   gera9ao   da   RAIS   e   GF]P   para   atrmder  as   demandas   da   Camara   Municipal   de
Mombaga/CE, corforme especifica96es constantes deste Telmo de Referencia.

1.2.      EspEaFlcAc®ES DOs sERvlcos:

1.2.1.    Gerar e trausmitir os arquivos da RAIS;
1.2.2.    Gerar e transmitir a fo]ha de pagamento due vereadores e funcionirios da Camara Municipal
de Mombapa/CE;
1.2.3.    Gerar   e   transmitir   infolmap6es   relacionadas   ao   [NSS,   [mposto   de   Renda   e   demais
informag6es pertinentes ao Setor de Recursos Humanos;

1.3.      DA EQu]pEricINlcA E CARGAHORARIA:

I)          A  Contratada  devefa  acompanhar  e  assessorar  de  forma  presencial  no  tempo  minimo
indicado e de forma eletr6nica mos demais dias titeis, a fin de sanar qualquer diivida e assegurar que
seja realizado os trabalhos dos setores em quesfao com rigidez e oumprimento da legislagao vigente.
1])         Os servigos serao prestados mediante assessoria presencial na sede da contratante e tamb6m
por  meio  de  consultoria  na  sede  da  contratnda,  por  e-man  ou  te]efone,  sempTe  que  se  fizer
necessato.
Ill)        Os  servigos  dever5o  ser  prestados  necessariamente  por  equipe  T6cnica  da  contratada,
composta de profissionais devidamente qualificados na execu9ao do objeto;

•     2. |USTIFICATIVA E 0BlETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A prestagao de servigos de Assessoria e Consultoria em Folha de pagamento, gerafao da RA]S e
GFIP torT]ou-se condi95o para uma melhoT gesfao da coisa ptiblica, sendo sabido que hoje todas as
informag6es  devem  ser  processadas  pe]os  6rgaos  priblicos  de  maneira  digitalizada,  havendo  a
obrigatoriedade  da  disponibilizapao   destes   dados  por  meio   eletr6nico   atrav6s  do   portal   da
tl-ansparencia e do envio dos mesmos para o Tribunal de Contas do Estado do Ceari, que acompanha
a  execugao  or9amentiria,  financeira  e  administrative  de  todos  os  seus  jurisdicionados,  sendo
essenciais ao funcionamento deste Poder u?gislativo`

3. CONDIC6ES GERAIS: ESPEcfFICAS
3.1- Os servigos a serem presfados e os produtos a serem entregues serao demandadas previamente
pela CO NTRATANTE;



3.2- PrestaT toda assistencia na opera5ao dos sistemas;
3.3- Orientagao e treinamento aos usualios do sistema;
3.4-A   CONTRATADA   deveri   cumprir   integraLmente   as   especificag6es   e   regras   pertinentes
ao objeto deste Contrato, inclusive dos doenmentos declarados como partes integrante;
3.5-Implantar  o  sjstema  objeto  deste  Contrato,  de  acordo  com  as  melhores  tecnjcas  e  com

pessoal capacitado;
3.6-Treinamento   dos   usuarios   da   Cfmara   Municipal   na   operagao   ou   utiliza9ao   do   sistema
em fun9ao de substituj9ao de pessoal, tendo em vista demiss6es, mudangas de cargos, etc;

04. CoNDlf6rs DE PAGAMH`rTo
4.1 - 0 pagamento sera efctiiado em ate 30 (trinta) dias ap6s o encaminhamento da dooumenta95o
tratada neste subitem, atrav6s de crfedito na Conta Bancaria do fornecedor ou atrav6s de Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentagao:
I)  Nota  Fiscal/fatura  discriminativa,  em  via  inica,  devidamente  autorizada  pelo  ordenador  de
despesas Oague-se) e atestada por servidor responsavel pelo recebimento do objcto deste termo,
11)  Certidao Conjunta Negative de D6bito quanto aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao

(PGFN), com abrangencia inclusive as contribuig6es sociais,
Ill) CRF -Certificado de RegLilaridade de FGTS, expedido pela Cailra Econ6mica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estndual,
V) CND emitida pelo municipio domiciliado, e,
VI) CND emitida pela ]ustiga Federal do Trabalho, emidda na forma da Lei N°.12.440/2011.

4.2  `  N5o  sera  efetuado  qualquer  pagamento  a  CONTRATADA  em  caso  de  desciimprimento  das
condi£6es de habilitapao e qualifica9ao exigidas neste termo.

4.3 - i vedada a I-ealizagao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao estiver de
acordo com as especifica£6es deste instTumento.

4.4 - Se o objeto nao for executado conforme condig6es deste termo, o pagamento ficari suspenso ate
sua execugao regular.

4.5 - Nenhum pagamento sera efctuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagao, qualquer
obrigag5o  financeira  decorrente  de  penalidade  ou  inadinplencia,  sem  que  isso  gere  direito  a
reaj ustamento de preyos

5.0. DAS CONDLC6ES M[NIMAS PARA CONTRATAcfio

5.1. Os servigos ser5o prestados mediante assesoria presencial na sede da contratante e tamb6m por
meio de consultoria na sede da contratada, sempre que se fizer I]eeessirio.
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5.2 -Quanto a entrega:

5.2.1 -Os servi9os deverao ser iniciados no prazo miximo de ate 05 (cinco) dias corridos, contados
da data de  recebimento  da Ordem  de Servigo a ser emitida pela administrapao  ou  instnimento
equivalente e rigororramente de acordo com as especifirag6es estabelecidas na proposta vencedora e
no Termo de Referencia, sendo que a nao observancia desfas condi56es, implicari na nao aceitagao
dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de recLamapao ou indenizapao por parte da inadimplente.
5,2.2 - 0 servigo a ser entTegue estari sujeito a aceitap5o p]ena pelo Contratante que, para tanto,
designari servidoT que acompanttafa a sua execugao e o submctE:ri ao recebimento provis6rio, onde
serao examinadas as especificag6es e, caso estejam de acordo com o Termo de Referencia e proposta
da  Contratada  sera  atestada  o  seu  recebimento  mediante  emissao  do  Termo  de  Recebimento
Definitivo de cada parcela exeoutada.
5.2.3 -Caso o servifo execLitado nao esteja de acordo com as exigencias do Termo de Referencia e da

proposta de pregos da Contrafada, o mesmo sera rejeitado e a Contratada devefa refaze-lo.
5.2.4 - A Contratada flcari obrigada a executar novamente, sem Onus para a Contratante, o servi9o

que vier a ser recusado.
5.2.5   -   0   objeto   contratwal   devefa   ser   exeoutado   em   conformidade   com   as   especificag6es
estabelecidas  neste  instrumento,  mos  locals  jndicados  na  Ordem  de  Serviap  a  ser  emitida  pela
ad min istrapao ou instrumento equjvalente.
5.2,6 - Os atrasos ocasionados por motivo de for9a major ou caso fortuito, desde que justificados ate
02 (dois) djas dteis antes do tinino do prazo de entrega do servigo, e aceitos pe[a contratante, nao
serao considerados como inadimplemento contratuaL
5.2.7 - A responsabi)idade administrativa pe]o recebimento do objeto tat qual estipulado no Termo
de Referencia sera exclusive do(s) servidoT(es) antorindo(s) pelo 6ngao Contratante, encarregado
de acompanhar a execugfro do servi9o e recebimento do objcto contratual, conforme art. 67 da Lei
8.666/93.
5.2.8 - A CONTRATANTE desiglLari urn servidor/comissao, cujo propdsito sera o acompanhamento
da execu9ao dos servi9os e a conferencia desta com as especificagaes contidas na proposta de pre9os
e  no  Terlmo  de  Referencia.  Case  o  objeto  esteia  em  desacordo  com  as  especificag6es  contidas
naque]es instrumentos, sera rejeitado o recebimento do mesmo.

5.3 - Quanto ao recebimento:

5.3.1 - Provisoriamente, a partir da execugao do servi9o, para efeito de verifica9ao da conformidade
com as especificaf5es constantes do Termo de Referencia e da proposta.
5.3.2  -  Definitivaniente, ap6s a verjfica9ao  da corformidade com as  especifica£6es constantes  do
Termo de Refefencia e da proposta, e sua colisequente aceitacao, que se darn ate 05 (cinco) dias riteis
do recebimento provis6rio.
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5.3,3 - Na hip6tese de a verificapao a que se I.efeTe o subitem anterior nao ser procedida dentro do

prazo  fixado,  reputar-sera  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento  definitivo  no  dia  do
esgotamento do prazo.
5.3.4 - A nota fiscal/fatilra que apresente incorref5es sera devolvida a contTatada para as devidas
corre96es.
Nesse caso, o termo de recebimento definitivo somente poderi ser emitido ap6s a referida corre9ao.
5.3.5 - A Administragao rejeitari, no todo ou em parte, a prestagao de servi9os em decacordo com as
especifica£6es tinicas exigidas.
5.3.6 - A rejeigao do objeto por estar em desacordo com as especifica96es, que vier a ocorrer, nao

justificaiii possivel atraso no prazo de execugao dado. sujeitando o Contratado as san96es previstas.

6.0. DA METODOLOGIA E EXECU9fio DOS SERVICOS

6.1.  Os  servi9os  sup6em  atuagao  presencia]  na  sede  da  contratante  e  a  distincia  na  sede  da
contratante;

7.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A16m de outras decorrentes de normas legais e da naturezra da presents licita9ao, sao obrigag5es
da Contratada:

7.1.1 - Executar o objeto em conformidade com as condjc6es deste instnlmento.
7.1.2 - Manter durante toda a exeou9ao contratual, em compatibilidade com as obrigagives assumidas,
todas as condi96es de habilita9ao e qualificagao exigidas no presente termo.
7.1.3  -  Aceitar,  nas  mesmas  condi96es  contratuais.  os  percentuais  de  acrtscimos  ou  supress6es
limitadas ao estabeLecido no §19, do art. 65, da Lei Federal rf 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.
7,1.4  -   Responsabi]izar-se   pelos  danos  caucados   dirctamente   a  contratante  ou   a  terceiros,
decorrentes da sua oulpa ou doLo, quando da execugao  do objeto,  nao podendo  ser arguido  para
efeito de exclusao ou redu9ao de sua I.esponsabilidade o fate de a contratante proceder a fisca)izagao
ou acompanhar a execugao contratllal.
7.1.5 - Responder por Codas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execu9ao  contratual,  inclusive  as  obrigap6es  relativas  a  salarios,  previdencia  social,  impostos,
encargos sociais e outTas providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprjmento  das
leis trabalhistas e especificas de acidentes do tral]alho e legisLapao corTelata, apliciveis ao pessoal
empTegado na execucao contTatual.
7.1.6 - Prestar imediatamente as infoTmag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando  imp]icarem  em  indagap6es de carfter tinico, hip6tese em  que serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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7.1.7  -  Substituir  ou  reparar  o  objeto  contTatual  que  comprovadamente apresente
defeito  ou  em  desconformidade  com  as especificap6es  deste termo,  no  prazo  fixado  pelo  6rgao
Contratante, contado da siia notifiLcagao.
7.1.8  -  Cumprir, quando for o  caso, as condig6es de garantia do  objeto, respoTLsabilizando-se pelo

periodo   oferecido   em   st[a   proposta   de   preyos,   obsemando   o   prazo   minimo   exigido   pela
Admjnistragao.
7.1.9  -  A  contratada,  na  execugao  do  contrato, sem  prejujzo  das  reaponsabilidades contratuais  e
legais, nao poderi subcontratar partes do contrato sem a expresca autorizafao da Administra9ao.
7.1.10  -  Nao  permitir a  utilizario  de  qualquer trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na
condi9ao de aprendiz para os matores de quatolze anos, nem permitir a utilizafao do trabaJho do
menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insaLubre.

7.1.11 - Manter-se, durante tndo o periodo de vigencia do ContTato a ser firmado, urn preposto aceito

pela Contratante, para repTesentapao da Contlatada sempre que for necessato e comunicando, por
escrito, a Contratante qualquer mudanga de endere9o ou telefone contato.
7.1.12  - Acatar as orientap6es da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao,

prestando os esclarecimentos soLicitados e atendendo as rec]amap6es formuladas.
7.1.13 - ResponsabiLizar-se pe]a fiel execupeo do objeto contratual no prazo estabe]ecido nests termo.
7.1.14 - A CONTRATADA devefa garantir a seguran9a das informap5es da CONTRATANTE, inclusive

quanto ao sigilo das mesmas.
7.1.15 - Enviar re]atorios e/ou mode]os de documentos necessarios, mediante informag6es do 6rgao
Contratante.
7.1.16 - Responsabilizar-se pelos VI'cios e dal]os decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos  14  e  17  a  27,  do  C6digo  de  Defesa  do  Consumidor  q.ei  n°  8.078,  de  1990),  ficando  a
Conttatante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondents
aos danos sofridos.
7.1.17  -  UtiJizar  de  pessoas  com  conhecimentos  bisicos  dos  servi9os  a  serem  executados,  em
conformidade com as normas e deterrninaE6es em vigor.
7.1.18 - Prestar mensalmente a execugao dos servi5os de acordo com a carga horaria definida neste
Termo de Referencia.
7.1.19 -Obriga96es Especificas:

7.1.19.1. Consultoria nas altera96es de contrato, sobre que hip6teses as alteraF6es sao facu[tativas e
em que casos sao obrigat6rias e como se di a aplicajao do limite de 25% em contratos de prestagao
de servif:os continuos.

7.1.19.2.  ConsultoTia  nas  hip6teses  de  Tcajuste,  rEvisao  e  Tepactuagao  sobre  a  possibi]idade  de
conceder reajuste na ausencia de previsao editalicja e contratua] e realizar mats de uma repactuagao
por perfodo de doze meses.



7.1.19.2.  Consultoria sobre hip6teses de inadinplemento e rescisao contratua], acompanhando  as
rescis6es do contrato, em caso de inadinplemento e analise da possibilidade do particular invocar a
aplicagao da "exce¢ao de contrato nao cumprido" para justificar o seu inadimplemento.

7.1.19.3. Consultoria com acompanhamento da apJicafao de penalidades administrativas e quais sao
as situa95es  ensejadoras da aplica52o  de penalidades ao contratado, segundo a Lei  8.666/93  e a
legislagao do Pregao.
7.1.19.4. Consultoria no papeJ do gestor/fiscal do contrato e do preposto com a distin9ao entre gestao
e fisca]iza9ao contratual.

8.O.DAs OBRIGAc6Es DA conTRATANm

8.1. Sao obrigag6es da contratante, al6m de outras decorrentes do Contrato:

8.1.1. Disponibi]izar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio nas diligencias de
trabalho necessiria ao born desempenho da Equipe Tdenica da contratada.
8.1.2. Efetuar o pagamento das obrigap6es financeiras advindas da Contratagao.
8.1.3.  Acompanhar  e  fiscalizar  a  execufao  do  Contrato,  atravts  de  urn  Servidor  ou  Comissao
espeeialmente designada.

9.0.DO pRnIO

9.1. Os valores dos Servigos deveTao ser fixos e cotados em moeda nacional.

9.2. Nos pre9os apresentados devefao estar inc]uidas tndas as despesas com materiais, mao-de-obra,
ferramentas, equipamentos, taxas, tributes, incidencias fiscais e contribui96es de qualquer natureza
ou esp6cie, encargos sociais, salatos, custos diTetus e indiretos e quaisqueT outros encargos, quando
necessalios a perfeita execucao do objeto da hicita5ao.

9.3. 0 Pagamento dos Servigos sera realizado mensalmente.

9.4. Do Reajuste e do ReequilLbrio Econ6mico-Financeiro:

9.4.1  - 0  valor do  Contrato nao sera objcto  de Teajuste, antes de decorridos 12  (doze)  meses  da
contrata9ao, hip6tese na qual podetii ser utilizado o indice lGP`M da Fundapao GetiLio Vangas.

9.4.2  -  Na  hip6tese  de  sobTevirem  fatos  imprevisiveis,  ou  previsfveis,  porfem  de  conseqtiencias
incalculaveis,  retardadores  ou  inpeditivos  da execugao  do  ajListado,  ou  ajnda,  em  caso  de  for9a
major,   caso   fortuito   ou   fate   do   principe,   configurando   area   econ6mica   extraordinf ria   e
extT.acontratual, poderi, mediante procedimento adminjstrativo onde rests demonstrada tat situa95o
e termo aditivo, ser restabelecida a relacao que as parfes pactL]aram jnicialmente entre os encargos



--:-i.--..--'----=.`ffi
[.i..=---.:..-=:.--.

®

manutengao do equillbrio econ6mico-financeiro inicial do contTato, na forma do artigo 65, 11, "d" da
Lei Fedetal n° 8.666/93, alterada e consoLidada

10. AVALIAqio DO CIJST0

10.1. 0 custo estimado anual da contratag5o sera o proveniente de pesquisa mercadol6gica,

10.2. 0 custo estimado da contratapao e os reapectivos valores miximos serao apurados mediante
preenchimento  de plani]ha  de custos e forlnagao  de pngos e pesquicas de pregos praticados  no
mercado em contratag6es simiLares.

11 -D0 PRAZO DE VIGENCIA D0 Col\lTRATO:

11.1 - 0 prazo de vigencia contratual 6 de ate 12 meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
ser publicado  na forma do parigrafo rinico, do alt. 61, da  Lei  Federal nQ 8.666/1993, salvo se o

processo licitat6rio nao tiver sido finaljzado nesse pen'odo.

11.2 - 0 prazo de vigencia podelii ser prorrogado mos termos do qLle disp6e o art. 57, jnciso 1], da Lei
Federal n° 8.666/1993, alterada e consolidada.

11.3 -0 instrumento de contrato 6 obrigat6rio mos casos de concorrencia e de tomada de pre9os, ben
como nas dispensas e jnexigibilidades cujos prefos estejam compreendidos mos limites destas duas
modalidades de licita9ao, e facultativo  mos demais em qL]e a Administragao  puder substitui-lo  por
outros instTumentos hit)eis, tats como carla-contrato, nota de empenho de despesa, autorizacao de
compra ou ordem de execugao de seTvi9o, na forlm do artigo 57 da Lei Federal n9 8`666/93, alterada
e couso]idada.

12 -San96es Administrativas:

12.1. Comets infrapao administrativa, mos termos da lfi n° 8.666, de 1993, da I.ei n" 10.520, de 2002,
do Decreto n° 3.555, de 2000, a Contratada que, no decorrer da contrata5ao:

12.1.1. ]nexecufar total ou parcialmente o contrato;
12.1.2 . Apresentar documenta¢o falsa;
12.1.3. Comportar-se de modo inid6nco;
12.1.4. Cometer haude fiscal;
12.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

12.2.  A  Contratada  que  cometer  qualquer  das  inha96es  discriminadas  no  subirem  acima  ficara
sujeita, sem prejuizo da respolisabilidade civil e criminal, is seguintes san96es:
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a.  AdveTtencia  por  faltas  leves,  assin  entendidas  como  aquelas  que  nao  acarretarem  prejuizos
significativos ao objeto da contrata5ao;

b. MUJta:

b.I.  Morat6ria de ate  1%  (urn por cento)  por dia de atraso  injustificado sobre o  valor mensa]  da
contrata9ao, ate o limite de 20 (vinte) dias;

b.2. Compensatorfa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de lnexecu9ao
total ou parcial da obrigagao asumida, podendo ser cumulada com a multa morat6ria, desde que o
valor cumulado das penalidades nao supere o valor total do contrato.

c. Suspensao de licitar e impedinento de contrafar com a contratante pelo prazo de ate dois anos;
d.  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  contratante  e  descredenciamento  no  Cadastro  de
Fornecedores pelo prazo de ate cinco anos;

e.  Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a Administrapao  Ptiblica,  enquanto

perdurarem os motivos dcterminantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempTe que a Contratada ressarcir
a Administragao pelos prej ufaos caucados;

12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang6es.

12`3. Tambem ficam sujeitas is penalidades de suspensfro de licitar e impedimento de contratar e de
declaragao  de  inidoneidade, previstas no subifem anterior., as empreras ou profissionais que, em
razao do contrato decorrente desta licitapao :

12.3.1. Tenham sofrido condenap6es definitivas por praticarem, por meio dolos os, fraude fiscal no
recolh imento de tributos;

12.3.2. Tenham praticado atos flicfros vicando a frustrar os objetivos da licitacao;

12.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos
ilicitos praticados.

12.4. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas Tcalizar-se-a em pTocesso administrativo

que assegurari o contTadit6rio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nQ 9.784, de 1999.
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12.5. A autoridade competente, na apLicapao das san96es, ]evari em consideracao a gravidade da
conduta  do  infratoT`,  o  caTiter  educativo  da  pena,  ben  como  o  dano  causado  a  Administra9ao,
observado o principio da proporcionalidade,

12.6. As multas devidas e/ ou prejuizos causados a Contratante seTao deduzjdos dos valores a serem

pagos, ou  recolhidos em favor do Municipio de Momhaga, CE, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Municipjo e cobrados judjcialmente.

12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devefa ser recolhida no prazo mckimo de 10  (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunjcagao enviada pela autoridade competente.

12.7. As penaLidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.

12.8. As sang5es aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.9. As infrag6es e san£6es relativas a atos praticados no decorrer da lichagao esfao previstas no
Edital.
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CAMARA MUNICIPAL DE MOMBACA

REF. PREGAO NQ  11.03.01/2021PP

Data de Abertura: 31 de marap de 2021.

OBiETO:   cONTRATAgao   DE   EMPRESA   PARA   PRESTACAO   DE   sERvicos   DE   AssEssORIA   E
CONSULTORIA   EM   FOIHA   DE   PAGAMENTO,   GERAGAO   DA   RAIS   E   GFIP   PARA   ATENDER   AS

DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MOMBAqu/CE.

ITEM ESPECIFICACAO NIDADE UJNIIDADE ALOR UNIT ALOR TOTAL

1
onforme   Termo   d (em   aLgarismo (em   algarismo
eferencia do edjtal I extenso or extenso

ALOR TOTAL RS

VALOR TOTAL DA pROpOsTA: RS _a)OR EXTENsO)
Proponente:
Enderego:
CNPJ/CPF:

Email:

Telefone:
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

(C]DADE)-quF),

Assinatura
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pREGfio pRESENonL N9 11.03.Oi/202 ipp

DECLARACAO

empresa           ..... n..„.„..._._ ....................... _..._„           CNP]            n.Q           _.__.~.__.~ ...... _„           sediada

para     fins     de     palljcipap5o     no     PREGfio     PRESENCIAL     N9
11.03.01/20ZIPP,  DECI.ARA,  mos  termos  do  artigo  49,  inciso  VII  da  I.ei  n.9  10.520/2002  que,
cu mpre plenamente os requisitos da habilitacao.

tclDADD - a]ATA)

None e Assinatura do Representante Legal

RG. e CPF:
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AINExO [v -DECLARAcfio DE INE]nsri

Camara Municipal de

E FAT0 StJPERVEN]ENTE E IMPEDITIV0 DA

HABILrrACAo

PRERELfiopREENCIALN911.03.01/2021PP

e   do   CPF      nQ.

(None      da      Emprca),      inscrita      no      CNP7/MF      nQ.
por    interm6dio    de    seu    representante    legal    o(a)     Sr.(Sra.)

__._ .... ~__., portador(a) do Documento de ldentidade nQ. _ ........ _ ..............,.,........

para  fins  de  paTticipagiv   ne  PREGfio  PRESENCIIAL  NQ

®     :::::i/a2c?:::::i:#hapo=o=jL:adtoe jp=='::v¥::e° :=°iis° :]aci:sto:°rae:f=Pva¥oe'd:useu:
habi] itap5o, ciente da obrigatoriedade de decLarar ocorrencias posterio res.

(CJDADD - q)ATA)

None e Assinatura do Representante Legal

RG. e CPF:

®
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aicitante), inscrita, no cNp) no

representante legal o (a) Sr. (a)

e  do  CPF  no

por interm6dio de seu

portador (a) da Carteira de [dentidade n°

papa  fins  de  participa¢o  no  Pregao  Presencial  n9  --------

DECI.ARA, para fins do disposto no incise V da aft. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela I.ei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos

em trabalho notLirno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: menor, a partir de quatorze anos, na condi9ao de aprendiz.

tciDADE) - a]ATA]

None e Assinatura do Representante Legal

RG. e CPF:
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PREEGfiopRESENCIALNQll.03.01#OZIPP

DDOcuMENTOEmGIDONOcREDEI\IclAMENTO

PROCURAcfio

OUTORGAI\]TE: N one e qualjflcagao.

OUTORGADO: None e qualifica9ao.

PODERES:  Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto  Camara Municipal de
Mombapa,    CE,    no    processo    de    Licitapao    Pregao    presencial    PREcho    PRESENCIAL    NQ
llueJ)1/2021PP, podendo o mesmo, assinar propostas, alas. entregar no certame os envelopes de
proposta  de  preyos  e  habilitagao,  ofertar lances,  interpol  recurso  assinar  toda  a  documentagao
nnecessdria, como tamb6m formular  praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em none
da OUTORGANTE e t]ido o mais que se fizer necessario ao fiel cumprimento deste mandato.

Municipio de data de

(None, cargo, fungao e assinatura do represenfante legal da licitante).

Obs.: Este documento devefa ser preenchida em papel tinbrado da empreca proponente e assinada

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s) com firma
reconhecida em cart6rio.
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AN+ExOun-MII\iuTADEcONTRATO

PREGfio PRESENCIAL N9 11.03.01/Z021PP

A Camara Municipal de Mombap/CE,  com sede na Tlav. DT. Ariosvaldo Costa s/n - Altos - Centro -
Mombafa - Ceari - CEP: 63.610-000 - Fone:  (88) 3583.1504, CNPJ: 05.674.205//0001-76, atrav6s
de    seu    Ordenador   -------------------- ~---~--,    inscrfro(a)    no    CPF    ng    -----------------,    doravante
denominada  CONTRATANTE,  e  o(a)  ..... _ ................... _  inscrfro(a)  no  CNP|/MF  sob  o  nQ  ..........................,,,

sediado(a)  na  ...................................,  em  ....... L .....................  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato

representada pelo(a) Sr.(a) ______, portador(a) da Carteira de ldentidade rf .~.__ ...., expedida
pela (o)  ..........,..... „ e CPF nQ .......... _ ............ e em observancia is disposjg6es da Lei ng 8.666, de 21  de
junho de 1993, da Lei nQ 10.520, de 17 de julho de 2002 , resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Preg5o Presencjal n9 ---- ~ --------, mediante as clausulas e condi96es a seguir
enunciadas.

1.          CLAUSULA PRIMEIRA -OB|EI.0

1.1. 0 objeto do presente Temo de Contrato 6 CONTRATAgA0 DE EMPRESA PARA PRESTACAO
DE sERvlcos DE AssEsSoRIA E coNSuLTORIA EM FomA DE pAGAMENTo, GERAqAo DA RAis E
GFIP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MOMBAqu/CE.

1.Z. ITENS do contrato.

2.         cL^usuLA SEGul\IDA -v[GmaA

2.1.  0  prazo  de  vig6ncia  deste  Termo  de  Contrato  6  ate  -~ ---- iiii.--------,  contados  da  data  de  sua
assinatura, adstrito ao respectivo credito orqumenthrio.i]rorrog6vel  na fiorma do art  57, da  Lei  n9
8.666, de 1993.

3.         cLAusuIA TERcmRA -pREap

3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato 6 de RS ,.......... (..".u._ .... ).

3.2. No valor acima estao inc]u{das todas as deapesas oTdindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucao    contratual,    inclusive    tributos    e/ou    impostos,    encargos    sociais,    trabalhistas,
previdenciirios,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administragao,  frets,  seguro  e  outros
necessatos ao cumprimento integral do objeto da contTatapao.

4.          cLAusuLA QUARTA -DOThcfio onIAMENTARIA

4.1. As  despesas  decoTTentes  desta  contratafao  estao  programadas  em  dotapao  orgamentdria
prdpria, prevista no orgamento da camara Municipal de Mombaga - Ce, na classifica¢o Exercicio
2021   Atividade   0101.010310001.2.001   Manuten¢o   das  Atividades   da   Camara   Municipal,
Classificagao econ6mica 3.3.90.39.00 0utros serv. de terc. pessoa juridica.
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6.

7.

8.

9.
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ELiIAa#HE#ea
CLAUSUIA QUINTA - PAGAMENTO

5.1.              As condi£6es de pagamento sao aquelas estabelecidas no Termo de Referencia, Anexo
I e/ou no Edital, ambos do processo licitat6rio n9  .

cLAusuIA SEXTA - REAius.in

6.1. As condif6es de Teajuste s5o aquelas estabelecidas no Termo de Referencia, Anexo I e/ou no
Edital, ambos do processo licitat6rio n9  .

C14fiusuLA SfuMA - ENTREGA E RECBINEl\fT0 DO 0BJFTO

7.1. 0  recebimento do objeto  dar-se-a conforme regras estabelecidas no Termo  de  Referencia,
Anexo I e/ou no Edital, ambos do processo licitat6rio n9 .

cLAusuLA OITAVA - FlscAIIZAcao

8.1. A fiscalizap5o da execugao do objcto sera efctuada por Comissao/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabetecida no Termo de Roferencia.

C14iusuLA NONA - OBR[GAC6ES DA COI\lTRATANIE E DA CONTRATADA

9.1. As  obriga5:6es  da  CONTRATANTE  e  da  CONTRATADA sao  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referencia Anexo I e/ou no Edital, ambos do processo Licifat6Tio n9  .

io.      cLAusuIA DECRA -sANc6rsADMmlsTRAHvas

10.1.            As sang6es  referentes  i execugao  do  contrato  sao  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referencia, Anexo I e/ou no Edital, ambos do processo licitat6rio nQ  .

11.        CL^USUIA DEC]MAPRIMEIRA -RESCIsfio

11.1.            O presente Termo de contrato poderi ser rescindido nas hip6teses previstas no art.
78  da  Lei  nQ  8.666,  de  1993,  com  as  consequencias  indjcadas  no  ait.  80  da  mesma  Lei,  sem

prej uizo das san96es apt icaveis.

112.            Os  casos  de  I.escisao  contrattral  serao  formalmente  motivados,  assegLirando-se  a
CONTRATADA o direito a prfevia e ampla defesa.

11.3.             A  CONTRATADA  reconhece  os  direjtos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisao
administrativa prevista no ai+ 77 da Lei nQ 8.666, de 1993.

11.4.            0 terlno de rescjsao sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o case:

11.4.1.   Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcfalmente oumpridos;

11.4.2.   Relafao dos pagamentos ja efetuados e ajnda devidos;

11.4.3.   [ndenizap6es e multas.
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12.1.             Os  casos  omissos  seTao  decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo  as  disposig6es
contidas  na  Lei  nQ  8.666,  de  1993,  na  I.ei  n9  10.520,  de  2002  e  demais  normas  federais  de
licita£6es e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi96es contidas na Lei
nQ 8.078, de 1990 -C6digo de Defesa do Coirsumidor -e normas e principios geTais dos contratos.

13.        CLAUSUIA DI±CIMATERCRIRA -PUBL[CAcfio

13.1.             Incumbifa  a  CONTRATANTE  providenciar  a  publicagao   deste   instrumento,   por
exttan, no Diario Oficial da Camara Municipa) de Mombapa, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de
1993.

14.        CLAUSULADEC[MA QUARTA -FOR0

14.1.            0  Foro  para  solucionar  os  litigios  que  decorrerem  da  execugao  deste  Termo  de
Contrato sera o da Comarca do Municipio de Mombaga -Ce.

14Z. Para firmeza e validade do pactuado, o presents Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depots de lido e achado em ordem, vaj assinado pelos contraentes.

- de 20 .....

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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Camara NuhicipaL de

bEeEga0 LE6isLATlvo iviAls pErm] I]E vOcE-

AI\rEXo V[I] - MINt7TA DE DEclARAcfio D

pREGfio pRIrmlcIAL Ng

A  enpresa  ---------,  CAVP)  -,  com  enderepe  em
representante legal,

PARA 0 Cue

atrav6s  de  sou
---, CPF nQ -----, para fins de presfar informap6es

junta ao processo licitat6rio n£ ----, ben come Cbedenciar-se junto ao referido I)rocesso,
DECLARA:

(a)  a  proposta  apresenfada  para  participar  da  presents  hicitapao  foi  elaborada  de  maneira
independente trelo I Licitante / z] Cons6rdo), e o contendo da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da presente Ljcitagao, por qualquer meio ou por quaJquer pessoa;

(b)  a  intengao  de  apresentar a proposta eLaborada para participar da  presents  hicitapao  nao  foi
informada, discutida ou recebjda de qualquer outro participants potencial ou de fato da presente
Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer mejo ou por qualquer peesoa, influir na decisao de qua]quer outro
participante  potencial  ou  de  fato  da  presente  hicitapao  qtianto  a  participaT  ou  nao  da  referida
licitagao;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da presents Lititagao nao sera, no todo
ou  em parte, direta ou  indiretamente, comunicado  ou discutido com qualquer outro  participante
potencial ou de fato da presente hicitapao antes da adjudicapao do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteddo da proposta apresentada para participar da |]resente Licitapao nao foi, no todo ou
em parte, dircta ou indirctamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgao
Licitante antes da abertura oficiaL das propostas; e

(I) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declara5ao e que detem p]enos poderes e
informa£6es para firma-La.

(g) que, para fins de comunicag5o processual, recurcal ou outros atos, informa e aceitas que sejam
feitas mos seguinte endereap eletr6nico:

Cidade, data

(e-mail).

Empreca



®

®

ao -ME;Epp;ME- MINUTA DO MODELO

PREGfioPRESENCIAI.Ngll.03.01ysozIPP

(None   da   empresa),   estabelecida   in
representante legal

(rua;    nQ   e   cidade),   por   sou
(none do representante, nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF

endereyo domicfliar), declara slob as penas da lei penal e civil, que a ora dedarante esti classificada
como Microempresra - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - ME[,

perante  (Receita  Federal  e/ou  Secrefaria  da  Fazenda  do  Estado),  comprometendo-se  ainda  a
informar caso deixe de ser enquadrada na condi9ao de MicT-oempreca - ME, Empresa de Pequeno
Porbe ~ EPP ou Microempreendedor Individual - ME], mos termos da lei.

Data'

Assinatura



AVISO DE IJC]TAgfio

Estado do Ceari - Camara Municipal de Mombapa - Aviso de Licitap5o - 0 Pregoeira deste Legislativo
Torna ptiblico o Edital do PREGA0 PRESENCIAL - N9 11.03.01/2021PP - CAMARA MUNICIPAL, cujo
objeto  6  a  CONTRATAqAO   DE  EMPRESA   PARA  PRESTAqao   DE  SERVICOS  DE  ASSESSORIA   E
CONSULTORIA   EM   FOLHA   DE   PAGAMENTO,   GERACAO   DA   RAIS   E   GFIP   PARA   ATENDER   AS
DEMANDAS     DA     CAMARA     MUNICIPAL     DE     MOMBAqu/CE,     CONFORME     ESPECIFICACOES
CONSTANTES N0 TERMO DE REFER£NCIA.  Aberfura dia 31/03/2021, is 8h30, na Sala da CPL da
Camara Municipal. Informa96es: Tlav. Dr, Ariosvaldo Cosfa, S/N, Altos, Centro, Mombaga, Ceari ou
pelo    Fone:    (Oxx88)    3583-1504.    Mombap/CE,    15/03/2021.    FAUSTERIANIA    CAVALCANTE
RI CARDO- Pregoeira.

Mombapr -Ce,15 de mango de 2021.

FAUSTERLANIA CAVALCAI\[TE RICARDO
Pregoeira


