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* Acompanhamento Mensal dos pagamentos junto ao INSS e IPM;
* Acompanhamento de gastos com pessoal e encargos;

* Acompanhamento da adimplência no que se refere a INSS, IPM e Receita Federal;

* Elaboração da Proposta Orçamentária Anual, bem como a sua reformulação no
exercício

vigente

(se

houver

necessidade),

nos

prazos fixados

em

lei,

para

finanças

para

consolidação ao projeto de Lei Orçamentária-LOA do Município;
*

Orientação

dos

Servidores

dos

setores

de

contabilidade

e

processamento da contabilidade, execução do orçamento, trabalhos de tesouraria,
compreendendo
pagamento,

as fases da

despesa

incorporação patrimonial,

pública

de:

empenhamento,

processamento do

liquidação,

movimento

bancário,

emissão de cheques, transferências e pagamentos eletrônicos e outros;
* Realizar orientação de servidores para geração dos dados do SIM - Sistema de
Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado/TCE;
* Prestar assessoria aos funcionários Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Quixeramobim- QUIPREV para elaboração de demonstrativos exigidos
pelos órgãos de controle, nas áreas de competência contábil;

*

Prestar orientações específicas para elaboração de

Balancetes dos Sistemas

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial da Contabilidade, bem como organização da

documentação bancária, atos e demais demonstrativos que comprovam a exatidão
do fechamento mensal da contabilidade, necessário à geração das demonstrações e
dos relatórios fiscais e encaminhamento ao SIM;
* Orientação para a correta retenção de tributos na fonte, quando do pagamento de
despesas aos credores;

* Orientação geral para adoção de critérios e procedimentos para registros da
arrecadação de receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente;

*

Orientação para gerenciamento orçamentário, incluindo abertura de créditos

adicionais, de acordo com a legislação aplicável, caso haja necessidade;
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* Proceder à execução mensal da escrituração contábil da CONTRATANTE; emissão

de nota de empenho, liquidação e pagamento, de acordo com a Lei nQ 4.320/64 e
plano de contas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
* Realizar, mensalmente, a conciliação das contas contábeis;

* Emitir parecer técnico em relação aos balancetes de verificação, reformulações,
previsões orçamentárias e prestação de contas sempre que necessário;

*

Participar,

quando

antecipadamente

convocado,

de

reuniões

para

prestar

esclarecimentos de natureza contábil que se fizerem necessárias;
* Assessorar e prestar informações nos trabalhos da Comissão de Patrimônio, dentro
das normas vigentes, quando solicitado, no que diz respeito a área da contabilidade;

* Informar a CONTRATANTE sobre as exigências e Instruções Normativas oriundas do
Tribunal

de

Contas

do

Estado/TCE,

Receita

Federal

e

Conselho

Federal

de

Contabilidade;
* Execução Orçamentária e Financeira de Despesas;

* Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos, referente às
áreas contábil e financeira.

5.CONDICÕES DE EXECUCÃO DOS SERVICOS
5.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas contratuais avençadas e as normas enumeradas na Lei nQ 8.666/93,
respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
5.2. A vencedora deverá indicar profissional pertencente ao seu quadro de pessoal

e/ou sócio, bem como dar declaração devidamente assinada em que o profissional
assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que irá efetuá-Ios de
acordo com as disposições contidas neste projeto básico.
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5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que foi
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

5.4. A prestação dos serviços deverá ocorrer, nas dependências do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Quixeramobim- QUIPREV, nos turnos
que se fizerem necessários, devendo o mesmo ficar disponível para atendimento em
caso de eventual necessidade da CONTRATANTE.

5.5. O Prazo para início da prestação de serviços será em 24 (vinte e quatro) horas,
imediatamente após a ciência da emissão da autorização do serviço ou emissão de
nota de empenho por parte do Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Quixeramobim- QUIPREV.

5.6. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o Art. 73, inciso II,

"a" e "b" da Lei nº 8.666/93.

6. LOCAL E EXECUCÃO DOS SERVICOS
6.1.

As

atividades profissionais

ambientes

físicos

determinados

da

CONTRATADA

pelo

Instituto

deverão ser executadas

de

Previdência

dos

em

Servidores

Municipais de Quixeramobim- QUIPREV, o qual disponibilizará sala dotada de
computador,

com

disponibilização

de

software

contábil

apropriado,

onde

a

contratada, por intermédio de um contador, deverá comparecer durante 20 (vinte)
horas

semanais,

nos turnos

que

se

fizerem

necessários,

para

orientação

aos

servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Quixeramobim
QUIPREV, bem como se necessário a execução dos serviços e atualização do sistema.
6.1.1. Será disponibilizada à CONTRATADA toda a documentação contábil,

podendo

a

mesma,

em

hipótese

alguma,

ser

retirada

das

dependências

CONTRATANTE, salvo por motivo devidamente justificado;
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6.1.2. Os interessados deverão realizar vistoria no local de execução dos serviços,
devendo para tanto, agendar previamente junto ao QUIPREV, pelo telefone (88)
3441-3212, no horário de 8h às 14 horas.

6.1.3. A emissão do atestado/declaração de vistoria será obrigatório, e terá o
objetivo de comprovar que a licitante vistoriou os locais onde serão realizados os
serviços, e de que é detentora de todas as informações relativas à sua execução.

7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS E DE VIGÊNCIA:
7.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua
assinatura, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, até o limite de
60 (sessenta) meses, desde que mantida a obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº

8.666/93.

8. RECURSOS FINANCEIROS

8.1. Os recursos financeiros para pagamento da execução dos serviços objeto desta
licitação e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital de
Tomada de Preços e seus Anexos.

9. REAJUSTE CONTRATUAL

9.1. As condições de reajuste do contrato estão definidas no Edital de Tomada de
Preços e seus Anexos.

10. PAGAMENTO:

10.1.

O

pagamento

apresentação

da

será efetuado

nota

fiscal/fatura

até 30

(trinta)

devidamente

dias contados

atestada

da

pelo

gestor

contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada.
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10.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada
para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior

começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal / fatura corrigida.
10.3.

Não

será

efetuado

qualquer

pagamento

à

contratada,

em

caso

de

descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
10.5.

Os

pagamentos

encontram-se

ainda

condicionados

à

apresentação

dos

seguintes comprovantes:

10.5.1. Documentação relativa à regularidade para com o Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS), trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
10.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por
qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso

esta

documentação tenha

sido

emitida

pela

internet,

só será

aceita

após

a

confirmação de sua autenticidade.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos
oriundos,

sob

a

dotação

orçamentária:

1601.09.122.0022.2.108,

elemento

de

despesas 3.3.90.39.00, subelemento 3.3.90.39.05 e fonte de recursos 143000.

12. VALOR ESTIMADO:

12.1. O valor médio estimado da presente licitação é de R$ 104.100,00 (Cento e
Quatro Mil e Cem Reais).

13. ÇONSIDERAÇÕES GERAIS
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13.1. A execução dos serviços previstos neste Termo de Referência não implica em
qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem
subordinação jurídica.
13.2. As dúvidas referentes ao Termo de Referência poderão ser esclarecidas pela
Comissão de Licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, nQ 707 bairro
centro, Quixeramobim- Ceará ou por intermédio do telefone (88) 3441-3212.
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

Através

do

..................

presente

instrumento,

(nacionalidade,

Identidade nQ

estado

nomeamos
civil,

, expedido pela

residente na Rua

e

constituímos

profissão),

portador

o(a)
do

Senhor(a)

Registro

, inscrito no CPF/MF sob nQ
, nQ

, em

de
,

, como nosso bastante

procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento Iicitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
junto

ao

Instituto

de

Quixeramobim-QUIPREV,

Previdência

dos

Servidores

conferindo-lhe poderes para:

do

nQ TP---12018,
Município

(apresentar proposta

preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,

de
de

assinar contratos, e

demais documentos quando necessário, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Cidade(UF) - data

Responsável
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ANEXO III

MINUTA DA PROPOSTA DE PRECO

Nome da Empresa: CNPJ:
Endereço: CEP:
Fone: FAX:

Validade da proposta:
Conta

Corrente n.2:

Banco:

da

N.2

Agência:

A presente proposta tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSUlTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBll, FINANCEIRA
E PATRIMONIAL, VISANDO UM AMPLO GERENCIAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS,
POSSIBILITANDO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS lEGAIS, BEM COMO A
GERAÇÃO

DE

INFORMAÇÕES

ACOMPANHAMENTO

DE

PARA TOMADA

ROTINAS

DE

INERENTES AO

DECISÕES,

TRIBUNAL

DE

E

AINDA,
CONTAS

O
DO

ESTADO DO CEARÁ/TCE E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, NO ÂMBITO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNiCípIO DE QUIXERAMOBIM
- QUIPREV, observando as condições e especificações abaixo, de acordo com as
condições constantes do Edital de Tomada de Preços n.2 TP-.-/2018

e

Termo de Referência Anexo I, parte integrante do certame Iicitatório.

:--I-;r---------------;P;I;;-------------rÜNiD:TQUANT.r-íí-.--:i'__:: :,i,: __::-TOTAl i

lcil------h:-o-NTRATAçAO----D-ÊÊMP-RÊsA---PARAL---------L-------i----- (R$)
i CONSUlTORIA

E

ASSESSORIA

NAS

i ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBll,

! FINANCEIRA

E

i VISANDO

i GERENCIAMENTO
i PÚBLICAS,

UM

12

PATRIMONIAL,

DAS

AMPLO

CONTAS

POSSIBILITANDO

i CUMPRIMENTO

MÊS

{!l:L ..

DAS

O

EXIGÊNCIAS

LEGAIS, BEM COMO A GERAÇÃO DE
INFORMAÇÕES

DECISÕES,

PARA

E

ACOMPANHAMENTO

TOMADA

AINDA,
DE

DE

O

ROTINAS

INERENTES AO TRIBUNAL DE CONTAS

DO

ESTADO

DO

CEARÁ/TCE

E

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,

______________N QI:rg ..r)OI__S_!_LJ!2__D__E l

i

L

1__ _

L____ _
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Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos,

custos e demais encargos que incidam sobre os serviços prestados.
Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital de

Tomada de Preços nQ TP---12018 e do Termo de Referência - Anexo I.

(CIDADE) - (DATA)

Nome e Assinatura do Representante Legal
RG. e CPF:
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ANEXO IV

MINUTA DA PROPOSTA TÉCNICA

AO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA

DOS

SERVIDORES

DO

MUNiCípIO

DE

QUIXERAMOBIM-QUIPREV

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº XXXX

A

EMPRESA

,

....................... ,

neste

ato

representada

portadora do CPF!MF nº
licitação na

no

pelo(a)

CNPJ!MF

sob

o

nº

Sr(a)

,

e em cumprimento ao disposto no Edital de

modalidade Tomada de

TP2018, vem

inscrita

Preços,

do tipo Técnica

e

Preço

de

nQ

submeter sua Proposta Técnica para execução do objeto da

licitação em referência, apresentando:

PONTUAÇÃO 01 (P1): EXPERIÊNCIA DA LICITANTE NO SETOR PÚBLICO:
Experiência da licitante na prestação de serviços de contabilidade na Administração
Pública
ENTIDADE

PONTUAÇÃO

02

PONTUAÇÃO

QTD

(P2):

QUALIFICAÇÃO

DA

EQUIPE

TÉCNICA

DA

LICITANTE:

Equipe técnica da licitante, inclusive sócios e diretores.

QUALIFICAÇÃO

NOME

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO 03 (P3): EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE:
Experiência

profissional

da

equipe

\

técnica da licitante
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NOME

TEMPO DE

PONTUAÇÃO

EXPERIÊNCIA

INDIVIDUAL

CIDADE - UF - DATA

EMPRESA

CNPJ/MF
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACÕES

A

em presa

,

sediada

CN PJ

n. Q

,

, para fins de participação na Tomada

de Preços nQ TP--12018, junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO

MUNiCípIO DE QUIXERAMOBIM-QUIPREV,

Sr(a)

neste ato,

, portador do CPF/MF nQ

representado

pelo

, abaixo assinado,

DECLARA:

a) em atendimento ao previsto no edital de TOMADA DE PREÇOS,

n.Q XXXXXX,

que, cumpre plenamente os requisitos da habilitação.

b)

que não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua

habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
c) para fins do disposto no inciso V da art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

(CIDADE) - (DATA)

Nome e Assinatura do Representante Legal
RG. e CPF:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa
CNPJ

(identificação do licitante), inscrita no

nº

por

intermédio

de

seu

representante

legal,

o

Sr.

_____________ (nome do representante), portador da Cédula de
Identidade RG nº

participação

na

e do CPF nº

TOMADA

DE

PREÇOS

., para fins de

nº TP--12018, junto

ao

Previdência dos Servidores do Município de Quixeramobim - QUIPREV,

Instituto

de

DECLARA,

sob as penas da lei, que é considerada:

o microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão
previstas no 4º do artigo 3º do mesmo diploma, gozando, assim, do regime
diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de
participação na presente licitação.

Cidade (UF), __ de

de

(assinatura do representante)
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS N2 16.002/2018-TP
MINUTA DE CONTRATO N.2

_

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERViÇOS

DE

CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
DO
MUNiCípIO
DE
QUIXERAMOBIM-QUIPREV

EMPRESA

XXXXXX»,

E

DO

OUTRO,

CONFORME

A

PROCESSO

L1CITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
N2 TP----.12018.
O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Quixeramobim - QUIPREV,
pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob Nº 10.516.417/0001-65, com
sede na rua Dr. Monteiro Filho, n2 19 - Centro, Quixeramobim - Ceará, representado
neste ato pelo seu Presidente, o Sr. Braule Paulino do Nascimento, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a

empresa XXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXX, inscrita no

CNPJ/MF sob o n.2 XXX XXX neste ato representado por XXXXXX, inscrito no CPF/MF
sob o n.2 XXXXXX, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a
homologação do resultado da Tomada de Preços n.º TP--./2018, tem justo e
acordado o seguinte:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL
1.1 - Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Tomada de Preços nº

TP--./2018,

observados os

dispositivos

da

Lei

nº

8.666,

de

21.06.1993

e

alterações.

cLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA
E PATRIMONIAL, VISANDO UM AMPLO GERENCIAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS,
POSSIBILITANDO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS, BEM COMO A
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GERAÇÃO

DE

INFORMAÇÕES

ACOMPANHAMENTO DE

PARA TOMADA

DE

DECISÕES,

E

AINDA,

ROTINAS INERENTES AO TRIBUNAL DE CONTAS

O
DO

ESTADO DO CEARÁ/TCE E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, NO ÂMBITO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNiCípIO DE QUIXERAMOBIM
-QUIPREV.

cLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERViÇOS A SEREM EXECUTADOS:
3.1 - A prestação dos serviços de Contabilidade Pública englobará a concepção e
implantação de rotinas e processos para execução dos serviços de contabilidade e

tesouraria, e para processamento da execução orçamentária e contabilidade, nos
sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e compensado, que permita:
-

Orientações ao gestor

e

sua

equipe

sobre

os

processos

desenvolvidos

na

administração pública, atinentes à execução orçamentária e financeira;

- Supervisão e execução das atividades da área de Contabilidade;
- Coleta, orientação, organização, elaboração (usando sistema informatizado) e
entrega da documentação mensal contábil ao arquivo da entidade;
- Escrituração dos livros Diário, Razão e Caixa;

- Impressão de fichas de controle bancário e de receita e despesa;
-Registrar a execução orçamentária, por meio de emissão, liquidação e pagamento
de empenhos de despesa;

- Elaboração de demonstrativos orçamentário, financeiros e patrimoniais;

- Registro de lançamentos contábeis, incluindo receitas e despesas;

- Controle, conciliação e classificação das contas;

\

- Elaboração do balancete mensal em 02 (duas) vias;

- Acompanhamento mensal da arrecadação e da execução da despesa;
- Elaboração de prestação de contas mensal e anual;
- Elaboração de estudos de impacto orçamentário;
-

Elaboração de

resoluções,

portarias,

pareceres e

demais atos

em

matéria

orçamentária e financeira;

-

Elaboração de justificativas sobre os aspectos contábeis (exclusivamente) a

processos de prestações de contas de gestão junto ao Tribunal de Contas do

Estado/TCE, os demais aspectos atinentes à

Recursos Humanos,

Licitações e

Aspectos Jurídicos não são de responsabilidade desta Assessoria;

- Elaboração do balanço geral e demais elementos que compõem a prestação de
contas de gestão e de governo;

- Gerar DARF para pagamento das obrigações para com o PASEP;
- Elaborar e enviar mensalmente da DCTF;
- Geração das Informações relativas à contabilidade para o Tribunal de Contas do
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Estado/TCE, através dos Sistema de Informações Municipais, os demais aspectos
atinentes

à

Recursos

Humanos,

Licitações

e

Aspectos

Jurídicos

não

são

de

responsabilidade desta Assessoria;
• Acompanhamento Mensal dos pagamentos junto ao INSS e IPM;
• Acompanhamento de gastos com pessoal e encargos;
• Acompanhamento da adimplência no que se refere a INSS, IPM e Receita Federal;
• Elaboração da Proposta Orçamentária Anual, bem como a sua reformulação no
exercicio

vigente

(se

houver

necessidade),

nos

prazos

fixados

em

lei,

para

finanças

para

consolidação ao projeto de Lei Orçamentária-LOA do Município;

•

Orientação

dos

Servidores

dos

setores

de

contabilidade

e

processamento da contabilidade, execução do orçamento, trabalhos de tesouraria,

compreendendo
pagamento,

as

fases

incorporação

da

despesa

patrimonial,

pública

de:

empenhamento,

processamento

do

liquidação,

movimento

bancário,

emissão de cheques, transferências e pagamentos eletrônicos e outros;
• Realizar orientação de servidores para geração dos dados do SIM - Sistema de

Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado/TCE;
• Prestar assessoria aos funcionários Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Quixeramobim- QUIPREV para elaboração de demonstrativos exigidos
pelos órgãos de controle, nas áreas de competência contábil;

•

Prestar orientações específicas para elaboração de

Balancetes dos Sistemas

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial da Contabilidade, bem como organização da
documentação bancária, atos e demais demonstrativos que comprovam a exatidão

do fechamento mensal da contabilidade, necessário à geração das demonstrações e
dos relatórios fiscais e encaminhamento ao SIM;

• Orientação para a correta retenção de tributos na fonte, quando do pagamento de
despesas aos credores;

• Orientação geral para adoção de critérios e procedimentos para registros da
arrecadação de receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente;

• Orientação para gerenciamento orçamentário, incluindo abertura de créditos
adicionais, de acordo com a legislação aplicável, caso haja necessidade;
• Proceder à execução mensal da escrituração contábil da CONTRATANTE; emissão
de nota de empenho, liquidação e pagamento, de acordo com a Lei nº 4.320/64 e
plano de contas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
• Realizar, mensalmente, a conciliação das contas contábeis;
• Emitir parecer técnico em relação aos balancetes de verificação, reformulações,

previsões orçamentárias e prestação de contas sempre que necessário;
•

Participar,

quando

antecipadamente

convocado,

de

reuniões

para

prestar

esclarecimentos de natureza contábil que se fizerem necessárias;

• Assessorar e prestar informações nos trabalhos da Comissão de Patrimônio, dentro
das normas vigentes, quando solicitado, no que diz respeito a área da contabilidade;
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* Informar a CONTRATANTE sobre as exigências e Instruções Normativas oriundas do
Tribunal

de

Contas

do

Estado/TCE,

Receita

Federal

e

Conselho

Federal

de

Contabilidade;

* Execução Orçamentária e Financeira de Despesas;
* Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos, referente às
áreas contábil e financeira.

cLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
4.1 - O Contrato terá vigência de 12(doze) meses, contado a partir da data da sua
assinatura, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, até o limíte
máximo de 60 (sessenta) meses, desde que mantida a obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do artigo 57, inciso II,

da Lei nQ

8.666/1993.

cLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
5.1- O valor global do objeto deste instrumento é de R$ XXXXXX (XXXXXX).
5.2- No valor acima está incluído todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais,

trabalhistas,

previdenciários,

fiscais

e

comerciais

incidentes,

taxa

de

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1- O prazo para pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias subsequente à prestação
dos

serviços,

acompanhada

comprovada mente

dos

demais

realizados,

documentos

mediante

emissão

comprobatórios

do

de

nota

fiscal,

cumprimento

de

regularidade fiscal da Contratada.
6.2- O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo funcionário do setor

competente para fiscalização dos serviços, na Nota Fiscal!Fatura apresentada pela
Contratada, desde que sejam atendidas pela CONTRATADA as condições seguintes:
a)Entregue à CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida com, no

mínimo

5

(cinco)

dias

de

antecedência

ao

vencimento,

acompanhada

da

comprovação da regularidade fiscal obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da
União, FGTS, INSS e Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais),
devidamente atualizadas;
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b)lndique O nº do contrato, o nº do processo e/ou nº do certame desta
Licitação;

6.3- A aceitação dos serviços será efetuada pela Diretoria Financeira e Contábil, setor
responsável pela respectiva solicitação, para posterior encaminhamento da Nota
Fiscal para liquidação e pagamento.
6.4- Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens

anteriores

pagamento

ficará

saneadoras.

Nesta

ou

circunstância

pendente
hipótese,

que

até

que

o

prazo

a

impeça

a

liquidação

Contratada
para

da

despesa,

providencie

pagamento

as

iniciar-se-á

o

medidas
após

a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o
Contratante.

6.5- O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito na conta corrente

indicados pela Contratada.

cLÁUSULA SETIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente
Contrato serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2019
Atividade

,

Classificação

, Fonte de recursos

------

econômica

,

Subelemento

------

cLÁUSULA OITAVA - DO EQUILlBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
8.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na
assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados,

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do
disposto no Art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
8.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.3- As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

cLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
9.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta
Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos
devidamente justificados e comprovados, a

critério da Administração,
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garantida

a

previa e ampla

defesa, serão

plicadas às seguintes cominações,

cumulativamente ou não:
I - advertência;
II - multa, nos seguintes termos:

a)Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1%

(um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos
serviços executados;

b)Pela recusa em realizar a prestação dos serviços, caracterizada em dez dias
após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos serviços;
c)Pela demora em corrigir falhas nos serviços prestados, a contar do segundo
dia da data da notificação, 2% (dois por cento) do valor dos serviços, por dia
decorrido, até o limite de 10% do valor dos serviços não corrigidos;

d)Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação dos
serviços, entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se

seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado;
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na lei 8.666/93, ou no
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento)
do valor contratado, para cada evento.

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será

concedida sempre que a

CONTRATADA ressarcir a

CONTRATANTE,

pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.

9.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às

penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 9.1:
I. Pelo descumprimento do prazo de prestação dos serviços;
II. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação dos
serviços, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10
(dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada;
III. Pela não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e
prazos estipulados neste Edital.
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9.3- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que

couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93
durante o prazo de execução contratual.

9.4- As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo
de perdas e danos cabíveis.
9.5- Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em
dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.
9.6- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

cLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1- Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrão de qualidade, de forma que
os serviços a serem executados mantenham todas as especificações técnicas e
qualidades exigidas pelo

Regional

de

Conselho

Contabilidade

Federal de

(CRC-CE),

Contabilidade

cumprindo

todas

(CFC)

as

e

Conselho

especificações

estabelecidas na proposta de preços e documentos apresentados ao CONTRATANTE,

bem como ao Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços nº TP__/2018.
b)Executar os serviços, através de mão de obra especializada, na forma preceituada

pelo edital de licitação, observadas as especificações técnicas e condições comerciais
declinadas em seus anexos, inclusíve com as prescríções do Estatuto das Licitações e

Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas consequências
de sua inobservância total ou parcial.
c)Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de

impostos,

despesas com mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na
execução dos serviços objeto deste instrumento.

d)Utilizar

de forma

privativa

e

confidencial,

os

documentos

fornecidos

pelo

CONTRATANTE para a execução do Contrato.
e)Submeter-se

à

fiscalização

por

parte

do

CONTRATANTE,

acatando

as

determinações e especificações contidas no Edital da licitação.

f)Responsabilizar-se

pelo

bom

comportamento

do

seu

pessoal,

podendo

o

Contratante exigir a imediata substituição de profissional cuja permanência julgar
inconveniente.

g)Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados
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que a envolvam, independente de solicitação.

h)Os serviços contratados, caso não satisfaçam à Fiscalização da CONTRATANTE,

serão impugnados, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua
re-execução direta ou por empresa devidamente qualificada, capacidade e de
reconhecida idoneidade, além das responsabilidades contratuais e legais.
i)Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art.

65, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
ilEmitir Nota

Fiscal

de Serviços

para

qualquer

recebimento

a

ser pago

pela

CONTRATANTE.

k)Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Administração.

I)Assumir

integral

responsabilidade

pela

direção

e

supervisão

dos

trabalhos

garantindo a execução dos serviços de acordo com as condições ajustadas.

m)Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a
ocorrência de qualquer fato impeditivo dos serviços.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1- São obrigações da CONTRATANTE:



a)Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela \
contratada, necessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações
da contratada.

b)Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de um funcionário
especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o Contrato.

c)Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula
sexta deste instrumento.
d)Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços
ora pactuados.

e)Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1- Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou

comissão de servidores designados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Quixeramobim-QUIPREV, doravante denominados "Fiscalização", que
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terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação
geral, controle e fiscalização da execução contratual.

12.2- À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste

contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos
escritos que comprovem essas solicitações de providências.
II - acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo;
111- encaminhar ao Setor

Financeiro os documentos que relacionem

as

importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a
pagamento.

12.3- A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.

12.4- Em conformidade com os artigos 73, inciso I, alínea a e b, e 76 da Lei nº
8.666/93,

mediante

Fiscalização

do

nota

Instituto

fiscal,
de

o

objeto

Previdência

deste
dos

contrato

será

Servidores

do

recebido
Município

pela
de

Qu ixeramobi m-QU I P REV.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES.
13.1- O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas

no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Edital de Tomada de Preços e seus Anexos.
13.2- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se

à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
14.1 - O preço do contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de
12(doze) meses, contado a partir da data limite para apresentação da proposta. O

índice de reajuste será o IGP-M/FGV - índice Geral de Preços do Mercado.
14.2 - Em caso de renovação do contrato, o índice de preços a ser utilizado para
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reajustamento desses serviços, caso o prazo de duração seja igualou superior a um
ano, será o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas - FGV ou qualquer outro que vier a ser

adotado subsidiariamente ou em substituição ao citado índice.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
15.1- A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória

ou definitivamente,

a suspensão da

execução deste Contrato, por culpa sua,

assegurando- lhe porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e

sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma
proporcional aos serviços efetivamente executados.
15.2- As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente

Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
15.3- Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei nº 8.666/93 e,
alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta

de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios
gerais de direito.
15.4- Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por
todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e
impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que

venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, como
competente

para

dirímír toda

e

qualquer

dúvída

decorrente

deste

Contrato,

renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser.
16.2- E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este

instrumento, na presença das testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma.

Quíxeramobim/CE __ de

-----

de

----

NOME DA CONTRATANTE
CNPJ DA CONTRATANTE

CONTRATANTE
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CONTRATADO(A)

Testemunhas:
1.
2.

--------------
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