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CONTRATO N® 001/2020

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A C^MARA
MUNICIPAL DE  ^MONT^DA COM  A EMPRESA
DIGIEX    CONSULTORIA,    TREINAMENTOS    E
SEF`VICOS   LTDA  -  ME   PARA  a   FIN   QUE   A
SEGUIR SE DECLARA.

0  Municipio  de  Amontada,  atraves  de  seu  Orgao  Legislativo  Camara  Municipal,
Pessoa Juridica de Direito Pdblico lnterno, com cede a Rua Dona Maria Belo,1311,
Centro, Amontada -Ceafa, inscrita no CNPJ sob o n° 06.582.555/0001-75, neste ato
representado   pelo   Presidente,   Senhor   FRANCISCO   XIST0   FILHO,   doravante
denominado  de  CONTRATANTE,  no  final  assinado,  e  do  outro  lado,  a  Empresa
DIGI-EX CONSuLTORIA, TREINAMENTO E SERVICOS LTDA - ME,  com sede na
cidade de Aracati,  Estado do Ceafa a Travessa  Miguel de Carvalho,  n°  131,  Farias
Brito,  inscrita  no  CNPJ/MF  n° CNPJ  n°  15.093.428/0001-01,  representada  por seu
procurador o Sr. Francisco Alexandre Teixeira de Sousa, CPF n° 777.897.763-04, no
final   assinada,   doravante   denominada   de   CONTRATADA,   de   acordo   com   a
TOMADA DE  PREeos  n° 001#019,  Processo  n° 2019.11.28.01, em  conformidade
com  o  que  preceitua  a  Lei  Federal  n°  8.666/93  e  suas  alterag6es  posteriores,
sujeitando-se os Contratantes as suas normas e as clausulas e condie6es a seguir
pactuadas:

CL^uSuLA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1  -Processo de  Licitagao,  na  modalidade Tomada  de  Prepes,  em  conformidade
com  a  Lei  Federal  n°  8.666/93  -  Lei  das  Licitagdes  Pt]blicas  e  suas  altera86es
posteriores,  devidamente  homologado  pelo  (a)  Exmo.  (a).  Senhor  Presidente  da
Camara Municipal de Amontada -CE,

CL^USULA SEGUNDA - DO OEWETO
2.1  -  Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  PRESTACAO  DE  SERVICOS  DE
ASSESSORIA     LEGISLATIVA,     BEM     COMO     AS     ACOES     INERENTES     A
TRANSPARENCIA   P0BLICA  JUNTO  A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  AMONTADA,
mediante Tomada de  Preaps  n° 001#019 e proposta,  no qual  restou  vencedora  a
Contratada.

CLAUSuLA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1   -  0  valor  mensal  do  presente  contrato  e  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais),
perfazendo o valor global de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

CL^USULA QUARTA - DAS OBRIGAC6ES DO (A) CONTIIATANTE
4.1   -  A  Contratante  se  obriga  a   proporcionar  ao  (a)  Contratado  (a)  todas  as
condi€des necessarias ao pleno cumprimento das obrigag6es decorrentes do Termo
Contratual, consoante estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
4.2  -  Fiscalizar  e  acompanhar  a  execueao  do  objeto  contratual,  bern  como  o
pagamento das taxas e  impostos,  empregados e demais despesas necessarias ao
born andamento dos serviaps;
4.3 -Comunicar ao (a) Contratado(a) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
execugao  do  objeto  contratual,  diligenciando  nos  casos  que  exigem  providencias
corretivas,                                                                     rv{        \?
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4.4  -  Providenciar  os  pagamentos  ao(a)  Contratado(a)  a  vista  das  Notas  Fiscais
/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.
4.5  -  Manter  o  objeto  do  Contrato  de  conformidade  com  as  condi90es  e  prazos
estabelecidos  no  Edital  de Tomada de  Pregos,  no Termo  Contratual,  na  proposta
vencedora do certame e principalmente no Anexo I do Edital.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DO (A) CONTRATADO (A)
5.1  - Executar o objeto do Contrato de conformidade com  as condig6es e prazos
estabelecidos  no  Edital  de Tomada  de  Pregos,  no Termo  Contratual,  na  proposta
vencedora do certame e principalmente no Anexo I do Edital;
5.2 - Manter durante toda a execugao do objeto contratual, em oompatibilidade com
as obrigae6es assumidas. todas as condi96es de habilitagao e qualificagao exigidas
na Lei de Licitacdes;
5.3 -Utilizar profissionais devidamente habilitados na execugao do objeto contratual;
5.4  -  Substituir  os  profissionais  nos  casos  de  impedimentos  fortuitos,  de  maneira
que nao se prejudiquem o born andamento e a boa prestagao dos serviaps;
5.5  -  Faciljtar  a  aeao  da  FISCALIZAeAO  na  inspegao  dos  servigos,  prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.6  -   Providenciar  a   imediata   corre9ao   das   deficiencias   e/  ou   imegularidades
apontadas pela Contratante;
5.7  -  Se  responsabilizar  pelo  pagamento  de  todos  os  tributos  que,   direta  ou
indiretamente,  incidam  sobre  a  prestagao  dos  services  contratados  inclusive  as
contribuig6es   previdenciarias   fiscais   e   para   fiscais,   emolumentos,   seguros   de
acidentes   de   trabalho,   etc,   ficando   excluTda   qualquer   solidariedade   Camara
Municipal de Amontada,  por eventuais autuag6es administrativas e/ou judiciais uma
vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia as suas obrigag6es, nao
se transfere a Camara Municipal de Amontada;
5.8  -  Sendo  Pessoa  Juridica,  pagar  seus  empregados  no  prazo  previsto  em  lei,
sendo  tamb6m  de  sua  responsabilidade  o  pagamento  de  todos  os  tributos  que,
direta   ou   indiretamente,   incidam   sobre   a   prestagao   dos   servigos   contratados
inclusive   as   contribuig6es   previdenciarias   fiscais   e   para   fiscais,    FGTS,    PIS,
emolumentos,   seguros  de  acidentes  de  trabalho,  etc,  ficando  excluida  qualquer
solidariedade     Camara     Municipal    de    Amontada,     por    eventuais    autuag0es
administrativas e/ou judiciais uma vez que a  inadimplencia da CONTRATADA.  com
referencia as suas obrigag6es, nao se transfere a Camara Municipal de Amontada;
5.9 -  Responder,  pecuniariamente,  por todos  os  danos  e/ou  prejuizos  que  forem
causados  a  Uniao,  Estado,  Municipio  ou  terceiros,  decorrentes  da  prestacao  dos
servigos;
5.10  -  Respeitar  as  normas  de  seguranpe  e  medicina  do  trabalho,  previstas  na
Consolida9ao das Leis do Trabalho e legislagao pertinente;
5.11  -Guardar sigi[o sobre informac6es e documentos fornecidos pela Contratante
em   decorrencia   dos   serviaps   objeto   do   presente   contrato,   adotando   medidas
internas de seguranga;
5.12 -A CONTRATADA, na execu9ao do contrato, nao podefa subcontratar o objeto
do contrato.

cL^usuLA SEXTA - DA DURAc^O Ire CONTRATO
6.1 -0 contrato tefa seu prazo de vigencia a partir da data de sua assinatura ate 31
de dezembro de 2020 e sua eficacia dar-se-a a partir da data de sua icagao, por
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extrato do contrato,  podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos,  nos
termos do art. 57,  11 da Lei de Licitag6es.

CLAuSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1  -  Os  pagamentos  serao  realizados  sempre  ao  final  de  cada  mes  mediante
apresentacao da Nota Fiscal de realiza9ao dos serviaps contratados. A fatura devefa
ser aprovada, obrigatoriamente,  pela Camara Municipal de Amontada, que atestafa
a realizagao dos serviaps contratados.

CL^USULA OITAVA - DAS ALTEFIAC6ES E REAJUSTE CONTRATUAIS
8.1  -A CONTRATADA fica obrigada a aceitar,  nas mesmas condic6es contratuais,
actescimos ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto
no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
-   Os   pregos  somente   poderao  ser  reajustados  ap6s   12   (doze)   meses,   caso

::°uT°ug,:8:::up:r%°og:be:::#sf::ddoe.€#€?i'dt±mG:::Fd:apY:g:scad°oPMe:r=niuo;:
ou outro equivalente caso este venha a ser extinto ou substituido.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1   -  Pela  inexecugao  total  ou  parcial  das  obrigag6es  assumidas,  garantidas  a
pfevia   defesa,   a  Administracao   podefa   aplicar  a   CONTRATADA,   as  seguintes
sanc6es.
9,1.1 -Advertencia.
9.1.2 - Multa:
a)  De  5%  (cinco  por cento),  calculada  sobre o valor a  ser pago a  CONTRATADA,
pelo atraso injustificado na execugao do objeto contratual;
b)  De  10%  (dez par cento),  sobre  o valor do  Contrato  pela  nao execucao total  ou
parcial do objeto contratual e;
c)   0   valor   das   multas   referido   neste   item   sera   descontado   "ex-oflcio"   da
CONTRATADA,  mediante subtra9ao a  ser efetuada em  qualquer fatura  de  cfedito
em  seu favor que  mantenha I.unto ao  6rgao e/ou,  jndependente de  notificagao  ou
interpelagao judicial ou extrajudicial;
9.1.3  -  Suspensao  temporaria  de  participacao   em   licitacao  e  impedimento  de
contratar com a Administra9ao par prazo nao superior a 02 (dois) anos;
9.1.4  -Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contrafar  com  a  Administragao
Pablica,   de   no   minimo   02   (dois)   anos,   ou   enquanto   perdurarem   os   motivos
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a sua reabilitaeao.

CL^USULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL
10.1 -A rescisao contratual podefa ser:
10.1.1  -Determinada por ato unilateral e escrito do (a) CONTRATANTE,  nos casos
enumerados nos incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
10.1.2  -  Amigavel,   por  acordo  entre  as  partes,   mediante  autoriza8ao  escrfua  e
fundamentada  da  autoridade competente,  reduzida  a termo  no  processo  licitat6rio,
desde qiie haja conveniencia da Administragao;
10.2  -Em  caso  de  rescisao  prevista  nos  incisos  XIl  e  Xvll  do  art.  78  da  Lei  n°
8.666/93,  sem  que  haja  culpa  da  Contratada,  sera  esta  ressarcida  dos  prejulzos
regulamentarescomprovados,quandooshouv;#fndo,\[
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10.3   -  A   rescisao   contratual   de   que  trata   o   inciso   I   do   art.   78   acarreta   as
consequencias previstas no art. 80, incisos I a lv, ambos da Lei n° 8.666/93.

CL^USULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTACAO ORCAMENT^RIA
11.1  -As  despesas  decorrentes  da  contratacao  correrao  por  conta  da  dotaeao
ongamentaria    n°   01.01.01.031.0001.2.001    -   Manutengao   e    Funcionamento   do
Legislativo  Municipal;  e elemento de despesa  n° 3.3.90.39.00 - Outros  Servicos de
Te[ceiros - Pessoa Juridica.

CL^uSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1  -Fica  eleito o foro da  Comarca  de Amontada,  Estado do Ceafa,  para  dirimir
toda  e  qualquer  controversia  oriunda  do  presente  Contrato,  que  nao  possa  ser
resolvida  pela  via  administrativa,  renunciando-se,  desde ja,  a  qualquer  outro,  por
mais privilegiado que seja.

E, per estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02
(duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Amontada -CE, 02 de janeiro de 2020.

Presidente do Legislativo
CONTRATANTE CONTRATADA
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