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ANEX0 I
PF)OJETO B^SICO

1. DO OBJETO.
1.1.  Contrata?ao  de  Empresa  para  prestagao  de  Servigos  de  Apoio  Adminjstrativo
com  Acompanhamento  e Orientagao  nos Processos de  Aquisigao de  Bens Comuns
e Servieos junto a Camara Municipal de Amontada/CE.

2. DA JUSTIFICATIVA.
2.1.  Considerando  que  a  Mesa  Diretora  desta  Casa  Legislativa,  busca  nas  suas
atividades   administrativas   uma   maior   transparencia   dos   atos   praticados.   Neste
processo,  o apoio t6cnico profissional tern se mostrado peea fundamental em todas
as  esferas  governamentais.  A  qualidade  e  eficacia  na  execucao  de  trabalhos  em
sintonia  com  as  legislae6es  vigentes  sac  imprescindiveis,  obrigando-se  cada  vez
mais os entes pt]blicos a buscar o conliecimento  mais aprofundado da materia, a tim
de proporcionar e garantir a mais perfeita legalidade nas suas ae6es administrativas,
estabelecendo   programacao,    organizacao,    pratica,    inovagao    e   fidelidade    dos
servigos prestados.
2.2.  Considerando  a  necessidade  de  urn  acompanhamento  tecnico  administrativo
junto ao setor de licitap6es,  aplicando as normas do direito brasileiro, de acordo com
jurisprudencia e doutrina atualizada de todas as  modalidades de licitaeao,  buscando
atender  aos  princfpios  norteadores  da  Administragao  Pdblica  com  transparencia  e
assim  buscar  a  proposta  mais  vantajosa  a  administragao.  Desta  forma,  fazer com
que o ente ptiblico tenha a seguranga nas contratag6es e licitae6es pdblicas.

3. DAS ESPECIFICACOES D0 0BJET0 E ESTIM ATIVA DE GASTOS.

ITEM OBJETO UNID QUANT
VALOIIMENSAL VALOFlTOTAL

01

Contrataeao  de   Empresa  para  prestaeao

Mss 12 Fl$ 5.833.33 Pl$ 69.999,96

de  Servigo§  de  Apoio  Administrativo  com
Acompanhamento      e      Orientacao      mos
Processos  de  Aquis.igao  de  Bens  Comuns
e   Servieos  junto  a  Camara  Municipal  de
Amontada/CE.

vALon TOTAL ESTIMADO PARA A LICITACAO F]$ 69.999,96

DETALHAiuiENTO DOs sERvieos:
3.1.  Visitas  semanais  de  t6cnicos,  acompanhando  todas  as  atividades  atinentes  a
Licita§6es e Contrato Pdblicos;
3.2.  Criaeao  e  implementaeao  de  Fluxo  de  elaboragao  e  condueao  de  processos
licitat6rios, junto a contratante;
3.3. Apoio administrativo e orientaeao de todas as atividades atinentes a licitae6es e
contratos pdblicos;
3.4. Acompanhamento de controle e legalidade de processos licitat6rios;
3.5.   Apoio   adminjstrativo   a   Comissao   Permanente   de   Licita?ao   e   a   Equipe   de
Preg6es durante as sess6es de abertura dos processos licitat6rios;
3.6.  Apoio  administrativo  no  preenchimento de  informac6es no  Portal das  Licitae6es
do Tribunal de Contas dos Munici'pios -TOE/CE;
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3.7.    Apoio    administrativo    no    preenchimento    dos    processos    no    Sistema    de
lnformae6es Municipais -SIM;
3.8. Apoio administrativo no cadastro de fornecedores e prestadores de servigos:
3.9.  Manter a Comissao  Permanente de Licitagao e a  Equipe de  Preg6es atualizada
acerca  de   normas   e   instrug6es  pertinentes   na  area  de   Licitae6es  e   Contratos
Pdblicos.
3.10.  Apoio  administrativo  com   acompanhamento,   orientagao  e  organizaeao  dos
Termos   de   Fteferencias,   no  tocante   aos   aspectos   administrativos,   verificando   a
compatibilidade com os normativos adotados pela contratante.

4. DO cusTO ESTIMADO PARA LiciTAeAO.
4.1. 0 valor m6dio global de acordo com o prego de mercado para a realizaeao dos
servicos constantes deste  Projeto  Basico 6 de 1]$ 69.999,96 (sessenta e nave mil,
novecentos e noventa e nave reais e noventa e seis centavos).
4.1.1.   RESPONSAVEL   PELA   COTACAO   DE   PF]ECOS:   Diretora   de   Compras,
Almoxarjfado e Servi§os.

5. DO Tipo DE LiciTAeAO.
5.1. T6cnica e Prego.

6. DA MODALiDADE DE LiciTAeAO.
6.1. Tomada de Pregos.

7. DOS CRITEFllos DE PARTICIPACAO.
7.1.  Das condie6es para a participaeao:
7.1.1.  Podera participar da presente Licitacao qualquer firma indMdual ou  sociedade
regularmente estabelecida no pals, previamente cadastrada na Camara Municipal de
Amontada/CE,   para  o  ramo  de  atividade  pertinente  ao  objeto  desta  Tomada  de
Preeos,   no   prazo   determinado   no   artigo   22,   §   2.8,   da   Lei   n.a   8.666/93   e   suas
alterag6es.
7.2. Nao podera participar da presente licitagao;
7.2.i.  Firma  individual  ou  sociedade  regularmente  estabelecida  no  pals  que  esteja

8urFapor)Edn?,dpaednea'j€::teed#c?:rosao°utedme%%iar:aa8a}:i:i:::::upCo°rn'froartga:!T:°Ete:Pd°er
Licitae6es e suas alterag6es posteriores;
7.2.2.  Firma  indMdual  ou  socjedade  regula,rmente  estabelecida  no  pats  que  estiver
sofrendo penalidade imposta por qualquer Orgao/Entidade da Administragao  Ptiblica
Municipal  consubstanciada  em  uma  das  hip6teses  previstas  no  artigo  88  da  Lei  nQ
8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
7.2.3.  Quando  urn  dos  s6cios  representantes  ou  responsaveis  t6cnicos  da  licitante
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente
uma delas podefa participar do certame licitat6rio.
7.2.4.  E  vedada  a  participagao  de  licitantes  cujos  representantes  legais  ou  s6cios
sejam  servidores  pdblicos  dos  6rgaos  e  entidades  da  Administraeao   Pdblica  do
Municfpio  de  Amontada,   inclusive  Fundae6es  instituidas  ou   mantidas  pelo  Poder
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7.3.   Nao sera permitida a subcontrataeao total ou parcial para a execugao do objeto
desta licitagao.

8. DAS CONDIC6ES GEF]AIS DA PROPOSTA.
8.1.  Validade  das  Propostas:  minimo  de  60  (sessenta)  dias,  contados  a  partir da
data  da  realizagao  da  licitagao.  Bessalte-se  que  esta  proposta  nao  podera  sofrer
alterapao.  salvo  mos  casos  previstos  no  art.  65  da  Lei  nQ  8.666/93.  desde  que  haja
interesse da Adminjstraeao, com a apresentagao das devidas justificativas.
8.2.   Nos  preeos  ofertados  deverao  estar  incluidas  todas  as  despesas  diretas  e
indiretas,  impostos,  taxas,  seguros,  transportes  e  demais  despesas  necessarias  a
execucao  do  objeto  desta  licitagao  e  em  atendimento  integral  as  especificag6es
contidas neste Projeto Basico.

9. DA QUALiFlcAeAO TECNicA.
9.1.   Certidao   expedida   pela   entidade   profissional   competente,   comprovando   a
inscri§ao e  habilitagao para o exercieio da profissao por parte da licitante e de todos
os   profissionais]   s6cios   e   nao   s6cios,   que   prestarao   os   servigos   objeto   desta
licitacao;
9.2.  Os  responsaveis t6cnicos  e/ou  membros  da  equipe  t6cnica deverao  pertencer
ao  quadro  permanente  da   licitante,   na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,
entendendo-se  como  tal,  para  fins  deste  Edital,  o  s6cio  que  comprove  seu  vinculo
por intermedio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em  Carteira de Trabalho e  Previdencia Social;  e o prestador
de servigos com  contrato  escrito firmado com  a licitante  vigente na data de abertura
deste certame com firma reconhecida das partes assinantes.
9.2.1.  No  decorrer  da  execueao  dos  servieos,  os  profissionais  de  que  trata  este
subitem  poderao ser substitiiidos,  nos termos do artigo  30,  §10,  da  Lei  n° 8.666,  de
1993,   por   profissionais   de   experiencia   equivalente   ou   superior,   desde   que   a
substituigao seja aprovada pela Administra§ao.
9.3.  Capacitagao  t6cnico-profissional:  comprovagao  do  licitante  de  possuir  em  seu
quadro   permanente,   na   data   prevista   para   entrega   da   proposta,   profissional
devidamente   reconhecido   pela   entidade   competente,   detentor   de   atestado   de
responsabilidade tecnica por execueao dos servigos de caracterl'sticas semelhantes
ao objeto licitado e/ou discriminagao dos servi§os.

10. DA FISCALIZACAO.
10.1.      A     execueao     contratual     sera     acompanhada     e     fiscalizada     pelo(a)
CONTRATANTE,  atrav6s  de  servidor  especialmente  designado  para  este  tim,  de
acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nQ 8.666/1993.

1 1 . DA METODOLOGiA E EXEcueAO DOs sERvicos.
11.1.  Os  servicos  sup6em  atuaeao  presencial  na  sede  da  Camara  Municipal  de
Amontada/CE  por pelo  menos  5  (cinco)  dias  semanal de pessoal da equipe t6cnica
da contratante e/ou atrav6s de e-mail, telefone e presencial.

12. DAS OBRIGAC6ES E F]ESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.
12.1. A CONTRATADA obriga-se a:
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12.1.1.   Executar  o  objeto  em   conformidade  com   as  condie6es  do   Edital  e  seus
anexos, no contrato e nas demais cominag6es legais.
12.1.2.   Dar   inieio   a   execugao   do   servigo   conforme   estabelecido   na   Ordem   de
Servieo expedida pela CONTRATANTE.
12.1.3.   Utilizar,   na  execugao  do  contrato,   pessoal  especializado   e  treinado  para
desempenho das  respectivas fung6es,  assumindo integralmente  a responsabilidade
por  todo  o  Onus  decorrente  da  prestagao  do  servieo  e  administraeao  dos  recursos
humanos   necessarios   a   execueao   do   contrato,   que   nao  terao   nenhum   vfnculo
trabalhista para com a CONTBATANTE.
12.1.4.  Providenciar  a  substituieao  de  qualquer  profissional  envolvido  na  execugao
do objeto contratual  cuja conduta seja considerada indesejivel  pela fiscalizagao da
contratante.
12.1,5.   Cientificar,   por   escrito,   dentro   do   prazo   de   24   horas,   a  fiscalizagao   da
CONTRATANTE  qualquer  ocorr6ncia  anormal  verificada  na  execugao  do  servieo,
independentemente da comunicagao verbal, sob pena de multa.
12.1.6.   Manter,   durante  toda  a  execugao  contratual,   em  compatibilidade  com   as
obrigag6es assumidas,  todas  as condig6es de  habilitagao  e qualificacao exigidas  na
licitaeao.
12.1.7.  F`esponsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  a  contratante  ou  a
terceiros,  decorrentes  da  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execu?ao  do  objeto,  nao
podendo ser arguido para efeito de exclusao ou  redugao de sua responsabilidade a
fato de a contratante proceder a fiscalizaeao ou acompanhar a execueao contratual.
12.1.8.  Pesponder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham
a  incidir  sobre  a  execugao  contratual,  inclusive  as  obrigag6es  relativas  a  salarios,
previdencia  social,   impostos,   encargos  sociais,  transpor[e  e  outras  providencias,
respondendo    obrigatoriamente    pelo    fiel    cumprimento    das    leis    trabalhistas    e
especiticas  de  acidentes  do  trabalho  e  legislaeao  correlata,  aplicaveis  ao  pessoal
empregado na execugao contratual.
12.1.9.   A   ausencia   ou   omissao   da   fiscalizagao   da   contratante   nao   eximira   a
prestagao dos servicos das responsabilidades previstas deste instrumento.
12.1.10.  A  CONTPIATADA  nao  podera subcontratar,  ceder ou  transferir o  objeto  do
Contrato,  no todo ou em  parte,  a terceiros,  sem  anuencia da  Contratante,  sob pena
de rescisao.

13. DAs OBRiGAe6Es E REspONSABILiDADEs DA CONTRATANTE.
13.1. A Adminjstragao  Pdblica obriga-se a:
13.1.1.   A   Contratante   se   obriga   a   proporcionar   ao(a)   Contratado(a)   todas   as
condie6es  necessarias  ao  pleno  cumprimento  das  obrigag6es  decorrentes  desse
instrumento, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.
13.1.2.   Solicitar  a  execucao  do  objeto  a  CONTRATADA  atraves  da  emissao  de
Ordem de Servieo.
13.1.3.  Fiscalizar e acompanhar os servieos executados pela contratada.
13.1.4.  Comunicar ao(a)  Contratado(a)  toda  e  qualquer  ocorrencia  relacionada com
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13.1.6.    Notificar    a    CONTBATADA,    de    qualquer    irregularidade    decorrente    da
execugao do objeto contratual.
13.1.7.  Aplicar  as  penalidades  previstas  em  lei  e  neste  instrumento  e  nas  demais
cominag6es legais.

14. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
14.1.  Pela inexecucao total ou  parcial,  ou  atraso  jnjustificado do objeto da Licitaeao,
sem    prejurzo    das    responsabilidades    civil    e    criminal,    ressalvados    os    cases
devidamente   justificados   e   comprovados,   a   crit6rio   da   Administragao,   e   ainda
garantida   a   pr6via   e   ampla   defesa,   sei.ao   plicadas   as   seguintes   comjnae6es,
cumulativamente ou nao:
I -Advertencia;
11 -Multa, nos seguintes termos:
a)  Pelo  atraso  na prestaeao dos servigos,  em  relacao ao prazo  estipulado:  1°/a  (urn
par  cento)  do  valor  global,   por  dia  decorrido,   ate  a   limite  de   10%  do  valor  dos
servigos executados;
b) Pela recusa em realizar a prestacao dos servigos, caracterizada em dez dias ap6s
o vencimento do prazo estipulado:  loo/o (dez por cento) do valor dos servieos;
c)  Pela  demora  em  corrigir falhas  nos  servi§os  prestados]  a  contar do  segundo  dia
da data da  notificaeao,  2°/a  (dois  par cento)  do valor dos servieos,  por dia decorrido,
ate o limite de  10% do valor dos servieos nao corrigidos;
d)  Pela  recusa  da  CONTBATADA  em  corrigir  as  falhas  na  prestagao  dos  servieos,
entendendo-se como recusa o servjgo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem
a data da rejeieao:  loo/o (dez per cento) do valor do servi§o rejeitado:
e)   Pelo   nao   cumprimento   de   qualquer  condigao   fixada   na   Lei   8.666/93,   ou   no
instrumento convocat6rio e nao  abrangida mos incisos anteriores:  1 a/o (urn por cento)
do valor contratado, para cada evento;
111  -Suspensao  temporaria  de  participar  em  licitaGao  e  impedimenta  de  contratar
com a CONTBATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
lv  -  Declaragao  de  injdoneidade  para  licitar  ou   contratar  com   a  Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou  a penalidade,  que
sera  concedida  sempre  que  a  CONTBATADA  ressarcir  a  CONTRATANTE,  pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da saneao aplicada com base no
item anterior;
14.2.  Pelos motivos que se seguem,  principalmente,  a CONTRATADA estara sujeita
as penaljdades tratadas  nos incisos 111 e  lv do subitem  14.1 :
I.  Pelo descumprimento do prazo de prestagao dos servigos;
11.   Pela   recusa  em   atender  alguma  solicitagao  para  corregao   na  prestagao  dos
servicos,  caracterizada  se  o  atendimento  a  solicita§ao  nao  ocorrer  no  prazo  de  10
(dez) dias dteis, contado da data da rejeigao, devidamente notificada;
Ill. Pela nao execugao da prestacao dos servigos de acordo com as especifica§6es e
prazos estipulados neste  Edital;
14.3.  A16m  das  penalidades  citadas,  a  CONTBATADA ficara  sujeita,  ainda,  no  que
couber,  as  demais  penalidades  referidas  no  Capftulo  lv  da  Lei  Federal  n9  8.666/93
durante o prazo de execueao contratual;
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14.4.  As  multas  estabelecidas  podem  ser  aplicadas  isolada  ou  cumulativamente,
ficando  a seu  total  limitado a  10%  (dez par cento)  do valor contratado,  sem  prejuizo
de perdas e danos cabiveis;
14.5.  Poder-se-a  descontar  dos  pagamentos  porventura  devidos  a  CONTPIATADA
as  importancias  alusivas  a  multas,  ou  efetuar  sua  cobranea  mediante  inscrigao  em
divida ativa do Municfpio, ou por qualquer outra forma prevista em lei;
14.6. As sanc6es aqui  previstas sao independentes entre si,  podendo ser aplicadas
isoladas  ou,  no  caso das  multas,  cumulativamente,  sem  prejufzo de  outras  medidas
cabi'veis.

15. DAS DOTAC6ES ORCAMENTAl]lAS.
15.1. As despesas decorrentes da contratagao do objeto desta licitaeao correrao por
conta  da  dotacao  ongamentaria  n°  16.01.01.0311.0001.2.106  -Gerenciamento  das
Atividades   Legislativas,   elemento   de   despesa   n9   3.3.90.35.00   -   Servieos   de
Consultoria, exerclcio 2022.

16. DO  PAGAMENTO.
16.1.  0  pagamento  sera  realizado  mediante  apresentagao  da  Nota  Fiscal  e  fatura
correspondente     aos     servigos     prestados.     A    fatura     devera     ser     aprovada,
obrigatoriamente, pelo Ordenador de Despesas, que atestara o servieo prestado.
16.2.   Caso   a   fatura   seja   aprovada   pela   Camara   Municipal   de   Amontada,   o
pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias ap6s a data do contrato.
16.3.  Caso  seja  constatada  alguma  irregularidade  nas  notas  fiscais/faturas,  estas
serao   devolvidas   a   CONTPIATADA,    para   as   necessarias   corree6es,    com    as
informag6es  que  motivaram  sua  rejeieao,  contando-se  o  prazo  para  pagamento  da
data da sua reapresentaeao.
16.4.  0  pagamento  tica  condicionado  a  comprovaeao  de  que  a  CONTPIATADA  se
encontra adimplente com a Begularidade Fiscal e Trabalhista.
16.5.  Toda  a  documentaeao  exigida  devefa  ser  apresentada  em   original  ou   por
qualquer  processo  de  reprogralia,  obrigatoriamente  autenticada  em  cart6rio.  Caso
esta   documentaeao   tenha   sido   emitida   pela   Internet,   s6   sera   aceita   ap6s   a
confirmaeao de sua autenticidade.
16.6.   Nao   sera   efetuado   qualquer   pagamento   a   CONTFtATADA   em   caso   de

i::7C.urpvr:I:dn:°ad::ai:na3j£:edsed:ahgaab#j::::°a:t::aaj:C:£eac°u::j8j8:Sonbie'{:jt::as°;a
mesmo nao estiver de acordo com as especificag6es do  Projeto Basico do Edital.

17. DO REGIME DE EXECUC^O DO SERVICO.
17.1.  0  objeto  do  contrato  sera  executado  em   regime  de  empreitada  por  preeo
global.

18. DA VIGENCIA DO CONTRATO.
18.1. 0 contrato tera a prazo de vig6ncia a partir da data de sua assinatura ate 31  de
dezembro  de  2022  e  sua  eficacia  dar-se-a a  partir da data de  sua  publicaeao,  por

ig¥::°ed;u!::tsr,avt§sateo,.in.tede6omesesmedlantecelebraga°deT*°Addi¢
18.2.  Os  prazos  de  vigencia  deste  contrato  poderao  ser  prorrogados  por  periodos
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de   comum   acordo   entre   as   partes   e   justificativa   devidamente   aprovada   pelo
Departamento/Setor solicitante.

19. DO F]EAJUSTAMENTO DOS PF}ECOS.
19.1. 0  prego do contrato  podera ser  reajustado,  observado o interregno  minjmo de
12  (doze)  meses,  contado  a pailir da data limite para apresentaeao da proposta.  0
rndice de reajuste sera o lGP-M/FGV -indice Geral de  Pregos do Mercado;
19.2.  Em  caso  de  renovaeao  do  contrato,  o  lndice  de  pre?os  a  ser  utilizado  para
reajustamento desses servieos, caso o prazo de duraeao seja igual ou superior a urn
ano,  sera o  IGP-M  da  Fundaeao  Getdljo Vargas  -FGV ou  qualquer outro que vier a
ser adotado subsidiariamente ou em substituigao ao citado indice.

20. DO EQUILIBFllo ECON6MICO-FINANCEIFIO
20.1.  Ocorrendo  alteraeao  das  condig6es  econ6micas  fundamentais  prevalecentes
na   assinatura   do   contrato,   sera   assegurada   a   recuperagao   dos   valores   ora
contratados,   objetivando   a   manuteneao   do   equilfbrio   econ6mico-financeiro,    na
conformidade do disposto no art. 65, da Lei n9 8.666/93 e alterac6es;
20.2.  A  CONTPATADA  6 obrigada a aceitar]  nas  mesmas condie6es contratuais,  os
acr6scimos ou supress6es que se fizerem  necessarios,  ate o limits de 25°/a  (vinte e
cinco por cento) do valor injcial atualizado do contrato;
20.3.  As  supress6es  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes
poderao  exceder o  limite de  25°/o  (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

21. DAS PFIERROGATIVAS.
21.1.   A   CONTPIATADA   reconhece   os   direitos   do   CONTPIATANTE   relativos   ao
presente Contrato e tamb6m os abaixo elencados:
21.1.I.  Modificar  o  contrato  unilateralmente,  para  melhor  adequa§ao  as  finalidades
do interesse ptlblico;
21.1.2.  Extinguir o  contrato  unilateralmente,  nos  casos  especificados  no  inciso  I  do
artigo 79 da Lei  n.a 8.666/93;
21.1.3. Aplicar as sang6es motivadas pela inexecucao total ou parcial do Contrato.

22. DA RESCISA0 CONTRATUAL.
22.1.  0  instrumento contratual firmado  em  decorrencia  da  presente  licitagao  podera
ser  rescindido  em  conformidade  com  o  disposto  nos  artigos  77  a  80  da  Lei  no
8.666/93.
22.2.  Na hip6tese de ocorrer a rescisao  administrativa prevista no artigo  79,  inciso  I,
da  Lei  no  8.666/93,  a  CONTRATANTE  sao  assegurados  os  direitos  previstos  no
artigo 80,  incisos I a lv, §§  1 a ao 4°, da supracitada lei.
22.3. Por ato unilateral desta Administra§ao, mos cases previsto na Lei de Licitae6es.

23. DA APF]OVAC^O DO PF`OJET0 BASICO.
Este    Projeto    Basico    foi    elaborado    e    aprovado    pela    Camara    Municipal    de
Amontada/CE,  visando  atender  as  exig6ncias  legais  para  o  procedimento  licitat6rio
na  modalidade  Tomada  de  Pregos,  objetivando  a  Contrataeao  de  Empresa  para
presta¢aodeserv,cosdeApo,oAdm[n[strat,vocomAcompan;mentoch,ti
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Orientaeao mos  Processes de  Aqujsieao de  Bens  Comuns e Servieos junta a
Camara Municipal de Amontada/CE, constando todas as condig6es necessarias e
suficientes]   ficando   proibido   par   este   termo   exigir   clausulas   ou   condig6es   que
comprometam,    restrinjam,    ou    frustrem    a    carater    competitivo    e    estabeleeam
preferencias ou destinag6es em razao de naturalidade dos licitantes ou  de qualquer
outra  circunstancia  impeninente  ou  irrelevante  para  sua  especificaeao,   conforme
disposto da Lei n9 8.666/93 e suas altera86es posteriores.

Amontada - CE,  24 de janeiro de 2022.

EEEEERE

ifeBer9#gaeortyf~
Presidente da Camara Municipal de Amontada
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ANEXO  11
MODELO DE PF]OPOSTA DE PF]ECOS

(EMmR EM PAPEL TIMBRADO`

A
Camara Municipal de Amontada/CE.
CcomissaoPermanentedeLicitaeao

Bet.: Tomada de Pregos n°

OBJETO:    Contratagao    de    Empresa    para    prestaeao    de    Servigos    de    Apoio
Administrativo com  Acompanhamento e Orientagao  nos  Processos de Aquisigao de
Bens Comuns e Servicos junto a Camara Municipal de Amontada/CE.

Prezados Senhores,

1   -  Pela  presente,  declaramos  inteira  submissao  aos  preceitos  legais  em  vigor.
especialmente   os   da   Lei   n.g   8.666/93,   com   as   alterag6es   da   Lei   n.g   8.883/94,
atualizada  pela  Lei   n.9  9.648/98  de  27/05/98  e  as  clausulas  e  condig6es  desta
TOMADA DE pBEeos.

2 -Proponente:

NONE / RAZAO SOCIAL:
ENDEi]Eeo:
CNPJ:
TELEFONE:
FAX:
EMAIL:

3  -  Propomos  prestar  a  Camara  Municipal  de  Amontada/CE,  nossa  proposta  de
pregos,  conforme  planilha  abaixo,  a  execueao  dos  servigos  objeto  desta  TOMADA
DE  PBECOS,  obedecendo  as  estipulag6es  do  correspondente  ato  convocat6rio  e
asseverando que:

a)  Em  caso de divergencia dos pregos apresentados em  algarismos e por extenso,
prevalecera este dltimo.

4 -Precos Propostos:
ITEM OBJETO UND QUANT

VALORMENSAL VALOIITOTAL

01

Contratagao de Empresa para prestagao de Servigos

Mss 12 F3S F}S

de   Apoio   Administrativo   com   Acompanhamento   e
Orientagao  nos   Processos  de   Aquisieao  de   Bens
Comuns  e  Servieos  junta  a  Camara  Municipal  de
Amontada/CE.

vALon GLOBAL I)S

/.

`---`
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0  valor  global  da  nossa  proposta  para  a  prestagao  dos  servigos  6  de  l]S  _
().

5 -0 prazo de validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias.

6 -Declaramos, para os devidos fins, que nos pregos cotados estao incluidas todas
as despesas  incidentes sobre o  objeto  licitado,  tais  como  impostos,  seguros,  taxas,
ssalatos e respectivas obrigae6es sociais, e quaisquer outros oustos incidentes sobre
a prestaeao de serviap,  e que serao respeitados todos os direitos previstos no artigo
7Q da Constituigao Federal de 1988.

7 -Declaramos que o prazo de infoio da prestagao dos servisos,  nao sera superior a
as  (cinco)  dias  corridos,  contados  da  data  de  recebimento  da  ordem  de  inicie  dos
serviaps.

8 -Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagao,  res comprometemos a
aassinar o  Contrato  no  prazo  determinado  no  documento  de  convocacao,  indicando
para  esse  tim   o   (a)   Sr  (a)
Carteira  de  ldentidade  no.
Orgao  Expedidor e  CPF  no

expedida em _/_/_,
Como

representante legal desta empresa.

9 - Finalizando,  declaramos que estamos de pleno  acordo com todas as condig6es
estabelecidas no Edital da licitagao e seus anexos.

(local e data)

Nome e assinatura do responsavel
(Representante legal)

EE     EEi
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ANEX0  111

MODELO DA PROPOSTA TECNICA
(EMITm EM PAPEL TiMBF]ADot

A
Camara Municipal de Amontada/CE.
Comissao Permanente de Licitaeao

Bet.: Tomada de Preeos n°

/,6

OBJETO:    Contratagao    de    Empresa    para    prestaeao    de    Servieos    de    Apojo
Administrativo  com  Acompanhamento  e  Orientapao  nos  Processos  de  Aquisicao  de
Bens Comuns e Servigos junto a Camara Municipal de Amontada/CE.

Prezados Senhores,

1   -  Pela  presente,  declaramos  inteii'a  submissao  aos  preceitos  legais  em  vigor,
especialmente   os  da   Lei   n.9   8.666/93,   com   as  alterac6es  da   Lei   n.9   8.883/94,
atualizada  pela  Lei   n.a  9.648/98  de  27/05/98  e  as  clausulas   e  condie6es  desta
TOMADA DE PBECOS.

2 -Proponente:

NONE / l]AZAO SOCIAL:
ENDEI]ECO:
CNPJ:
TELEFONE:
FAX:
EMAIL:

3   -  Venho   apresentar   a   Camara   Municipal   de   Amontada/CE,   nossa   proposta
t6cnica,  conforme abaixo,  para  a execueao dos servieos objeto desta TOMADA DE
PF`ECOS, obedecendo as estipulag6es do correspondente ato convocat6rio:

1)  Formulario de  PONTUACAO 01  (P1 ):  EXPEPIENCIA  DA LICITANTE;
a)    Experiencia   da    licitante    na   prestaeao   de   servieos   de   consultoria   t6cnica

2)  Formulario de  PONTUACAO 02  (P2):  QUALIFICACAO  DA  EQUIPE TECNICA  DA
LICITANTE;
a)  Ec|uipe t6cnica da licitante,  inclusive s6ciose diretores.

NONE QUALIFICACAO PONTUACAO

ap.   £-
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3)  Formulario  de  PONTUACAO  03  (P3):  EXPEPllENCIA  DA  EQUIPE  TECNICA  DA
LICITANTE.
a)  Experiencia profissional da eaui e tecnica da licitante.

NONE
TEMPO DE PONTUACAO PONTUACAO

EXPEl]IENCIA INDIVIDUAL MAXIMA

(local e data)

Nome e assinatura do responsavel
(Bepresentante legal)



CAMARA  MUNICIPAL  DE  AMONTADA
Rua  Dona  Maria  Belo,  n°  1311,  Centro  /  CEP:  62.54o-ooo  -  Amontada  -  CE

CNP'F::a?:;588)2356S35#7°;-75Fa/xff8F8)N:6°366?,24?i4`7-9                         /0 ¢

Ac#`6'N"+'ALBA                    ttome p¥=i`::::::=a::::::;::±:fqu dr                    fry

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE  FATO SUPERVENIENTE

MPED[T[Vo DA HAB,LITACAo tAFITr32, §2o,  DA LEI N.g 8.666,93,
(EMITIF]  EM  PAPEL TIMBF3ADot

A
Camara Municipal de Amontada/CE.
Comissao Permanente de Licitaeao

Plef.: Tomada de Preeos n°

OBJETO:    Contratacao    de    Empresa    para    prestacao    de    Servigos    de    Apoio
Administrativo  com  Acompanhamento  e  Orientagao  nos  Processos  de  Aquisigao  de
Bens Comuns e Servigos junto a Camara Municipal de Amontada/CE.

(name     da     empresa)
ng  _,   Bairro

_(CNPJ)_,    sediada    na    Bua/Av._(cidade)_,  _Estado_,
Declara,  para fins do disposto  no  artigo 32,  §  2° da  Lei  n a 8.666,  de 21  de junho de
1993,  alterada  pela  Lei  n9  9.648,  de  27  maio  de  1998,  que  ate  a  presente  data
inexistem    fatos    impeditivos    para    habilitagao    na    referida    licitaeao,    ciente    da
obrigatoriedade de declarar as ocorrencias posteriores.

(local e data)

Nome e assinatura do responsavel
(Pepresentante legal)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO I]ELATivA A pRoiBieAO DO Ti]ABALHO DO

MINOR (LEI N9 9id54ro9)
(EMmF] EM PAPEL TiMBF]ADoi

A
Camara Municipal de Amontada/CE.
Comissao Permanente de Licitaeao

Pet.: Tomada de Precos n°

OBJETO:    Contratacao    de    Empresa    para    prestagao    de    Servigos    de    Apoio
Administrativo  com  Acompanhamento  e  Orientaeao  nos  Processos de  Aquisigao  de
Bens Comuns e Servigos junto a Camara Municipal de Amontada/CE.

(nome     da     empresa)
ng   _   Bairro

_(CNPJ)_,    sediada    na    Bua/Av._(cidade)_,  _Estado_,
Declara,  para fins do disposto no artigo 27,  inciso V da Lei  n a 8.666, de 21  de junho
de  1993,  acrescido  pela  Lei  n9  9.854,  de  27  outubro  de  1999,  que  nao  emprega
menor  de   18   (dezoito)   anos   em   trabalho   noturno,   perigoso   ou   insalubre   e   nao
emprega  menor de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na condi§ao de  aprendiz  a partir de
114 (quatorze)  anos.

(local e data)

Nome e assinatura do responsavel
(Plepresentante legal)
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ANEX0 VI
MODELO DE DECLAF]ACAO -MICROEMPRESA OU  EMPRESA DE PEQUENO

POF]TE
(EMITIR EM PAPEL TINIBRADO)

A
Camara Municipal de Amontada/CE.
Comissao Permanente de Licitaeao

Plef.: Tomada de Pregos n°

OBJETO:    Contratagao    de    Empresa    para    prestaeao    de    Servigos    de    Apoio
Administrativo  com  Acompanhamento  e  Orientacao  nos  Processos de  Aquisigao  de
Bens Comuns e Servigos junto a Camara Municipal de Amontada/CE.

_(nome    da    empresa)
n9  _,  Bairro

_(CNPJ)_,    sediada    na    Bua/Av._(cidade)_, _Estado_,
Declara,   que   cumpre   plenamente   os   requisitos   de   enquadramento   como   Micro
Empresa  (ME)  ou  Empresa de  Pequeno  Porte  (EPP)  para que se  possa gozar dos
benefieios  da  lei  complementar  n°.123/06,  que  nao  haver  nenhum  impedimento
previsto no art. 3°, § 4° da Lei Complementar n° 123, de  14 de dezembro de 2006.

(local e data)

Nome e assinatura do responsavel
(Bepresentante legal)
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CONTRATO N9

ANEXO Vll
MINUTA DE TEF]MO DE CONTRATO

/

Contrato   que   entre   si   celebram   de   urn   lado   a   CAMAPIA
MUNICIPAL        DE        AMONTADA/CE        e        a        empresa

para o tim que nele de declara.

0   MUNICIPIO   DE   AMONTADA/CE,   atrav6s   de   seu   Orgao   Legislativo   Camara
Municipal,  pessoa jurl'dica  de  djreito  pdblico  interno,  com  sede  na  Ftua  Dona  Maria
Belo,   n°   1311,   Centro.   CEP:   62.540-000,   Centro]   Amontada,   Estado   do   Ceara,
inscrito   no   CNPJ   sob   o   n°   06.582.555/0001-75,   neste   ato   representado   pelo
Presidente,   Senhor   (a) inscrito   no   CPF   sob   n9
doravante denominada CONTl]ATANTE e a empresa
CNPJ/MF  sob  o  ng

CEP:
sediada  na

telefone
]  nests  ato  representada pelo  (a)  Sr.  (a).

de    ldentidade    n9 expedida   pela   (o)

inscrita no
nQ _, Bairro:

Estado  do
portador da C6dula

e    CPF    ng
doravante  designada  CONTI]ATADA,  resolvem  celebrar  o  presente

Termo de Contrato, mediante clausulas e condie6es seguintes:

CLAUSULA PF]lMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL.
1.1. 0 presente Contrato fundamenta-se:
i.1.i.  Nas  determinae6es  estabelecidas  na  Lei   Federal  nQ  8.666/93  e  alterag6es
posteriores e nas Leis Complementares n9123/2006 e  147/2014;
1.1.2.  Nos preceitos de direito ptlblico; e
1.1.3. Supletivamente,  nos princrpios da teoria geral dos contratos e  nas disposi?6es
do direito privado.

cLAusuLA SEGUNDA _ DA viNcuLAeAO DO CONTRATO.
2.1. 0 cumprimento deste Contrato vincula-se ao que consta:
2.1.i. No Edital e seus Anexos da Tomada de Pregos nQ
2.1.2. Nos termos da proposta firmada pela CONTHATADA que, simultaneamente:
a) Conste no Processo Administrativo ng
b) Nao contrariem o interesse pt]blico.

CLAUSULA TERCEIRA -DO OBJETO.
3.1.  Constitui  objeto  do  presente  instrumento  a de acordo com
as exigencias e especificac6es constantes no Edital e Anexos da Tomada de Pregos
nQ que integram e§te instrumento independente de transcrieao.

CLAUSULA QUAf]TA -DO VALOP.
4.1.  A  CONTPIATANTE  pagara  ao  CONTPATADO  pela  prestaeao  dos  servigos  do
objeto deste contrato o valor global de BS ()
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ITEM OBJETO UND QUANT
VAL013MENSAL VALOF]TOTAL

01

Contratacao    de    Empresa    para    prestacao    de

Mes 12 F3S RS
Serv'1gos        de         Apoio        Administrativo         com
Acompanhamento  e  Orientagao  nos  Processos de
Aquisicao   de   Bens   Comuns   e   Servicos  junto   a
Camara Municipal de Amontada/CE.

VALOF] GLOBAL F]S

CLAUSULA QUINTA -DA FISCALIZACAO.
5.1.     A     execugao     contratual     sera     acompanhada     e     fiscalizada     pelo     (a)
CONTRATANTE,  atrav6s  de  servidor  especialmente  designado  para  este  tim,  de
acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal ng 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA -DA METODOLOGIA E EXECUCAO DOS SERVICOS.
6.1.  Os  servigos  sup6em   atuagao  presencial  na  sede  da  Camara  Municipal  de
Amontada/CE  por pelo  menos 5  (cinco) dias  semanal de pessoal da equipe t6cnica
da contratante e/ou atrav6s de e-mail, telefone e presencial.

CLAUSULA   SETIMA   -   DAS    OBRIGAC6ES    E    FtESPONSABILIDADES    DA
CONTF!ATADA.
7.1. A CONTRATADA obriga-se  a:
7.1.1,   Executar   o   objeto   em   conformidade  com   as   condig6es   do   Edital   e  seus
anexos, no contrato e nas demais cominae6es legais.
7.1.2.  Dar infoio  a execueao do servieo conforme estabelecido na Ordem de Servigo
expedida pela CONTF`ATANTE.
7.1.3.   Utilizar,   na   execucao   do   contrato,   pessoal   especializado   e  treinado  para
desempenho das respectivas fung6es,  assumindo  integralmente  a  responsabilidade
por todo  o  Onus  decorrente  da  prestaeao  do  servieo  e  administraeao  dos  recursos
humanos   necessarios   a   execueao   do  contrato]   que   nao   terao   nenhum   vinculo
trabalhista para com a CONTPIATANTE.
7.1.4.  Providenciar a substituieao de qualquer profissional envolvido  na execugao do
objeto  contratual  cuja  conduta  seja  considerada  indesejavel  pela  fiscalizagao  da
contratante.
7.1.5.   Cientificar,   por   escrito,   dentro   do   prazo   de   24   horas,   a   fjscalizagao   da
CONTBATANTE  qualquer  ocorrencia  anormal  verificada  na  execugao  do  servigo,
independentemente da comunicaeao verbal, sob pena de multa.
7.1.6.   Manter,   durante  toda  a   execugao  contratual,   em   compatibilidade  com   as
obrigag6es  assumidas,  todas  as  condig6es de  habilitagao e qualificagao  exigidas  na
licitacao.
7.1.7.   Pesponsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  a  contratante  ou  a
terceiros,  decorrentes  da  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execucao  do  objeto,  nao
podendo ser arguido  para  efeito de  exclusao  ou  redueao de  sua  responsabilidade  o
fato de a contratante proceder a fiscalizagao ou acompanhar a execucao contratual.
7.1.8.  Besponder por todas  as despesas diretas  e  indiretas que  incidam  ou venham
a  incidir  sobre  a  execueao  contratual,  inclusive  as  obrigag6es  relativas  a  salarios,
previd6ncia  social,   impostos,   encargos  sociais,  transporte  e  outras  providencias,
respondendoobrigatoriamentepeloflelcumprlmemodaslelstrabalh'Stas4;¢
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especificas  de  acidentes  do  trabalho  e  legislaeao  correlata,  aplicaveis  ao  pessoal
empregado na execueao contratual.
7.1.9. A ausencia ou  omjssao da fiscalizapao da contratante nao eximira a presta§ao
dos servieos das responsabilidades previstas deste instrumento.
7.1.10.  A  CONTPIATADA  nao  podera  subcontratar,  ceder  ou  transferir  a  objeto  do
Contrato,  no todo ou  em  parte,  a terceiros,  sem  anuencia da Contratante, sob pena
de rescisao.

cLAusuLA   OiTAVA   -   DAs   OBniGAc6Es   E   REspONSABILIDADEs   DA
CONTRATANTE.
8.1. A Administra9ao  Pdblica obriga-se a:
8.1.1.   A   Contratante   se   obriga   a   proporcionar   ao(a)   Contratado(a)   todas   as
condig6es  necessarias  ao  pleno  cumprimento  das  obrigae6es  decorrentes  desse
instrumento, consoante estabelece a Lei na 8.666/93 e suas alterae6es posteriores.
8.1.2. Solicitar a execugao do objeto a CONTBATADA atraves da emissao de Ordem
de Servieo.
8.1.3. Fiscalizar e acompanhar os servicos executados pela contratada.
8.1.4.  Comunicar ao(a)  Contratado(a) toda e qualquer ocorrencia relacionada com  a
execueao  do  objeto  contratual,  diligenciando  nos  casos  qiie  exigem  providencias
corretivas.
8.1.5.    Providenciar    os    pagamentos    ao(a)    Contratado(a)    a    vista    das    Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.
8.1.6. Notificar a CONTBATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execueao
do objeto contratual.
8.1.7.  Aplicar  as  penalidades  previstas  em  lei  e  neste  instrumento  e  nas  demais
cominac6es legais.

CLAUSULA NONA -DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
9.1.  Pela  inexecugao total  ou  parcial,  ou  atraso  injustificado do  objeto  da  Licitaeao,
sem    prejufzo    das    responsabilidades    civil    e    criminal,    ressalvados    os    casos
devidamente   justificados   e   comprovados,   a   crit6rio   da   Administraeao,   e   ainda
garantida   a   pr6via   e   ampla   defesa,   serao   plicadas   as   seguintes   cominag6es,
cumulativamente ou nao:
I -Advertencia;
11 -Multa,  nos seguintes termos:
a)  Pelo  atraso  na prestagao dos  servicos,  em  relagao ao prazo estipulado:  1°/a  (urn
por  cento)  do  valor  global,   por  dia  decorrido,   ate  o   limite  de   loo/a  do  valor  dos
servieos executados;
b) Pela recusa em realizar a prestagao dos servigos, caracterizada em dez dias ap6s
o vencimento do prazo estipulado:  loo/o (dez por cento) do valor dos servicos;
c)  Pela demora em  corrigir falhas  nos servjgos  prestados,  a  contar do segundo dia
da data da  notificaeao,  2%  (dois  por cento) do valor dos  servi9os,  por dia decorrido,
ate o limite de loo/a do valor dos servicos nao corrigidos;
d)  Pela  recusa  da  CONTBATADA  em  corrigir  as  falhas  na  prestagao  dos  servieos,
entendendo-se como recusa o servigo nao efetivado mos cinco dias que se seguirem
a data da rejei§ao:  loo/a (dez por cento) do valor do servico rejeitado;
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e)   Pelo   nao   cumprimento   de   qualquer  condigao  fixada   na   Lei   8.666/93,   ou   no
instrumento convocat6rio e nao abrangida mos  incisos anteriores:  1 a/o (urn por cento)
do valor contratado, para cada evento;
Ill  -  Suspensao  temporaria  de  participar  em  licitagao  e  impedimento  de  contratar
com a CONTF}ATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
lv  -  Declaraeao  de  inidoneidade  para  licitar  ou   contratar  com   a  Administra?ao
Ptlblica enquanto perdurarem  os  motivos determinantes da punieao  ou  ate  que seja
promovida a reabilitaeao perante  a pr6pria autoridade que aplicou  a penalidade,  que
sera  concedida  sempre  que  a  CONTPIATADA  ressarcir  a  CONTBATANTE,  pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no
item  anterior;
9.2.  Pelos  motivos  que  se  seguem,  principalmente,  a  CONTBATADA  estara  sujeita
as penalidades tratadas nos incisos Ill e lv do subitem 9.1 :
I. Pelo descumprimento do prazo de prestaeao dos servieos;
11.   Pela   recusa  em   atender  alguma  solicitaeao  para  corregao   na  prestagao  dos
servieos,  caracterizada  se  o  atendimento  a  solicitapao  nao  ocorrer  no  prazo  de  10
(dez) dias uteis] contado da data da rejeigao, devidamente notifjcada;
Ill. Pela nao execueao da prestagao dos servigos de acordo com as especificae6es e
prazos estipulados neste Edital;
9.3.  A16m  das  penalidades  citadas,  a  CONTPIATADA  ficara  sujeita,  ainda,  no  que
couber,  as  demais  penalidades  referidas  no  Capitulo  lv  da  Lei  Federal  ng  8.666/93
durante o prazo de execugao contratual;
9.4.  As   multas  estabelecidas  podem   ser  aplicadas   isolada  ou   cumulativamente,
ficando  o seu  total  limitado a  loo/a  (dez por cento) do valor contratado,  sem prejuizo
de perdas e danos cabiveis;
9.5.  Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTBATADA as
importancias  alusivas  a  multas,  ou  efetuar  sua  cobran9a  mediante  inscrieao  em
divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei;
9.6.  As  sane6es  aqui  previstas  sao  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas
isoladas  ou3  no  caso das  multas,  cumulativamente,  sem  prejuizo de  outras  medidas
cabiveis.

cLAusuLA DEciMA - DAs DOTAe6Es OHCAMENTAi]iAs.
10.1. As despesas decorrentes da contratacao do objeto desta licitagao correrao por
conta  da  dotagao  orgamentaria  n°  16.01.01.031.0001.2.106  -Gerenciamento  das
Atividades   Legislativas,   elemento   de   despesa   ng   3.3.90.35.00   -   Servicos   de
Consultoria]  exerclcio 2022.

CLAUSULA DECIMA PPIIMEIPIA -DO PAGAMENTO.
11.1.  0  pagamento  sera  realizado  mediante  apresentaeao  da  Nota  Fiscal  e  fatura
correspondente     aos     servigos     prestados.     A     fatura     devera     ser     aprovada,
obrigatoriamente, pelo Ordenador de Despesas, que atestafa o servico prestado.
11.2.   Caso   a   fatura   seja   aprovada   pela   Camara   Municipal   de   Amontada,   o
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11.3.  Caso  seja  constatada  alguma  irregularidade  nas  notas  fiscais/faturas]  estas
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informae6es  que  motivaram  sua  rejeigao,  contando-se  o  prazo  para  pagamento  da
data da sua reapresentagao.
11.4.  0  pagamento  fica  condicionado  a  comprovagao  de  que  a  CONTRATADA  se
encontra adimplente com a Begularidade Fiscal e Trabalhista.
11.5.  Toda  a  documentagao  exigida  devera  ser  apresentada  em  original  ou   por
qualquer  processo  de  reprografia,  obrigatoriamente  autenticada  em  cart6rio.  Caso
esta   documentacao   tenha   sido   emitida   pela   Internet,   s6   sera   aceita   ap6s   a
confirmagao de sua autenticidade.
11.6.   Nao   sera   efetuado   qualquer   pagamento   a   CONTPIATADA   em   caso   de

:::7C.uFPvr:T:dni°ad?:ai3nadgj£:edsed;ahgaabJ'::i:°a:t::a!j:C::ea:u::j8j8:Sonbie'{:jt::as°;o
mesmo nao estiver de acordo com as especif icag6es do Projeto Basico do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DO REGIME DE EXECUCAO DO SEF]VICO.
12.1.  0  objeto  do  contrato  sera  executado  em   regime  de  empreitada  por  prego
global.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO.
13.1. 0 contrato tera a prazo de vig6ncia a partir da data de sua assinatura ate 31  de
dezembro de  2022  e  sua  eficacia  dar-se-a  a  partir da data de  sua  publicagao,  por
extrato do contrato.
13.2.  Os  prazos  de  vig6ncia  deste  contrato  poderao  ser  prorrogados  por  perl'odos
iguais e sucessivos ate a  limite de 60 meses medjante celebragao de Termo Aditivo,
de   comum   acordo   entre   as   partes   e   justificativa   devidamente   aprovada   pelo
Departamento/Setor solicitante.

cLAusuLA DEclMA QUAi]TA -DO pEAjusTAMENTO DOs pREeos.
14.1. 0 preeo do contrato podera ser reajustado,  observado a interregno  minima de
12  (doze)  meses,  contado  a partir da data limite para apresentagao da proposta.  0
i'ndice de reajuste sera o  lGP-M/FGV -indjce Geral de Preeos do Mercado;
14.2.  Em  caso  de  renovaeao  do  contrato,  o  fndice  de  pregos  a  ser  utilizado  para
reajustamento desses servieos, caso o prazo de duragao seja igual ou superior a urn
ano,  sera o  lGP-M  da  Fundaeao Getdlio Vargas  -  FGV ou  qualquer outro  que vier a
ser adotado subsidiarjamente ou em substituigao ao citado I'ndice.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO EQUILIBRIO ECON6MICO-FINANCEIRO
15.1.  Ocorrendo  alteragao  das  condig6es  econ6micas  fundamentais  prevalecentes
na   assinatiira   do   contrato,   sera   assegurada   a   recuperaeao   dos   valores   ora
contratados,   objetivando   a   manuten§ao   do   equilforio   econ6mico-financeiro,   na
conformidade do disposto no art. 65, da Lei n9 8.666/93 e alterac6es;
15.2.  A  CONTPIATADA 6 obrigada a aceitar,  nas  mesmas condig6es contratuais,  os
acr6scimos ou supress6es que se fizerem  necessarios,  ate o limite de  25°/a  (vinte  e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
15.3.  As  supress6es  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes
poderao  exceder o  limite de  25%  (vinte e cinco  por cento)  do valor inicial atualizado
do contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA -DAS PFIERROGATIVAS.
16.1.   A   CONTRATADA   reconhece   os   direitos   do   CONTRATANTE   relativos   ao
presente Contrato e tamb6m os abalxo elencados:
16.1.1.  Modificar  o  contrato  unilateralmente,  para  melhor  adequacao  as  finaHdades
de interesse pdblico;
16.1 or2.  Extinguir  o  contrato  uniLateralmente,  nos  casos  especificados  no  inciso  I  do
artigo 79 da Lei  n.g 8.666/93;
16.1.3. Aplicar as sang6es motivadas pela inexecuedo total ou parcial do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -DA RESCISAO CONTRATUAL.
17.1.  0  instrumento  contratual tirmado em  decorrencia da  presente  licitagao  podera
set  rescindido  em  conformidade  com  o  disposto  nos  artigos  77  a  80  da  Lei  no
8.666/93.
17.2.  Na hip6tese de ocorrer a rescisao  administrativa prevista no artigo 79,  inciso  I,
da  Lei  no  8.666/93,  a  CONTBATANTE  sac  assegurados  os  direitos  previstos  no
artigo 80, incisos I a  lv, §§  1 a ao 4°, da supracitada lei.
17.3. Por ato unilateral desta Administracao, nos casos previsto na Lei de Licita¢6es.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -DA PUBLICACAO
18.1.  Em  conformidade  com  a  disposto  no  Paragrafo  dnico  do  artigo  61   da  Lei  n9
8.666/93,   o  presents   Contrato  sera  publicado   na   imprensa  oficial,   na  forma  de
extrato.

CL^USULA DECIMA NONA -DO FOF]0
19,1.  Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Amontada/CE,  para  dirimir toda  e  qualquer
controversia    oriunda    do    presente,    que    nao    possa    ser    resolvida    pela    via
administrativa,  excluindo-se, desde ja, qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E,  por estarem justas e acertadas,  as partes firmam,  em  02  (duas) vias,  a presente
instrumento  contratual,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  para  que  produza  seus
efeitos jurfdicos e legais.

Amontada/CE,

CONTF]ATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.

CPF:
2.
CPF:


