ESTADO DE MATO GROSSO

cÂvranA MUNTcIPAL on cÁcERES
TERMo DE coNTRATo DE pREST,q.ÇÃo DE sERvIÇo

TERMO DE CONTRATO DE PRESTA.

ÇÃo DE sERYIÇos N' ot+t2ozt, QIJn.
FAZEM ENTRE st a. cÂvtARA MUNI-

cIPAL DE cÁcpnns-MT, PoR

rN-

TERMEDIO DO SEU PRESIDENTE, E

A

EMPRESA LIDER CONSULTORIA

E

ASSESSORIA EMPRESARIAL

LTDA _ ME.

a CÂnnanA MUNICIPAL

DE CÁCERBS-MT, com sede na Rua Cel.

José

Dulce, S/I.{, Centro, CEP: 78.210-056, na cidade de Cáceres-MT, inscrita no CNPJ sob

o no 03.960.333/0001-50, neste ato representada por seu Presidente, Ver. Domingos
Oliveira dos Santos, portador da Matrícula Funcional no 407, doravante denominada
CONTRATANTE, E LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o no 11.499.448/0001-18, sediada na Rua Arthur
Francisco Xavier, 555, Bairro Centro, Sala 02, CEP 78260-000, em Araputanga-MT
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) J
Rebuli Pinto, portador(a) da Carteha de Identidade n" 963.044, expedida pela SSP/MT,
e CPF n" 843.499.481-04, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório no
0l5l212l e em observância às disposições da Lei no 8.666, de 2l dejuúo de 1993, da
Leino l0.52O,de17 dejulho de2002, doDecreto n" l0.024ll9,resolvemcelebraro
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n'01212021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada
em consultoria contábil e administrativa, atendendo as necessidades da Càmaru Munici-

pal de Cáceres-MT.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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cÂvranA MUNICIPAL on cÁcERES
1.3. Objeto da contratação:

ITEM

1

Unidade
DESCRIÇÃO/
de Medida
ESPECTFTCeÇÃO
TCE.MT
SERVIÇO DE CONSULTORIA
NAS AREAS FINANCEIRA,
TRIBUTARIA E CONTÁBIL _
DO TIPO CONSULTORIA
PARA ANALISE DO
DESEMPENHO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SV
350326-7 E CONTABILIDADE PÚBLICA,
BEM COMO CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, E
CONSULTORIA NO
PREENCHIMENTO E ENVIO
DO SICONFI, APLIC E GEO.
OBRAS.
Cód.

Quantidade

t2

Valor
Unitario

Valor
Total

R$

R$

2..450,00

29.400,00

R$

VALOR TOTAL
(Vinte

CLÁUSULA SEGUNDA

e nove

29.400,00

mil e quatrocentos reais)

- VIGÊNCIA

1.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início

na data de 0l I 07 12021 e encercamento em 30 I 06 12022, náo podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA TERCEIRA

-

PREÇO

1.2. O valor total da contratagão é de RS 29.400,00

(Vinte e nove mil e quatrocentos

reais).
1.3.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas de-

correntes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

'#

P
^\
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usul,A eUARTA - DorAÇÃo onÇaMENTARTA
1.4. As despesas decorrentes desta contratagão estão programadas em dotação orçamen-

twiaprópria, prevista no orçamento da Càmaru Municipal de Cáceres-MT, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Ficha: 15
Unidade: Câmara Municipal de Cáceres
Dotação:

0 1.03

l.

1

00 1.200 1.0000

3.3.90.35.00

Descrição: Serviços de Consultoria
1.5. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas coÍrespondentes correrão à conta dos re-

cursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no

início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA

-

PAGAMENTO

1.6. O praza parupagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes en-

contram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA _ REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AM.
PLO.
valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referên1.7. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do

cia, anexo a este Contrato.
1.8. Se houver reajustamento de pregos, deverá ser observado os dispositivos referente a
esta matéri a na

Lei n'

8.6661

CLÁUSULA SÉTIMA

93.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

#

1.9. Não haverá exigência de garantia de execugão para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA

LrzAç^o

- MODELO DE EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS E FISCA-

1.10. O modelo de execução dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização
pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
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clÁusur,A NoNA - oBRIcAÇôps DA coNTRATANTE E DA coNTRATADA

1.11.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas

no Termo de Referência, anexo do Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA - sANÇÕBS A»UINISTRATMS.
1.12. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

RESCISÃO

1.13. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
1.13.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 dalei no 8.666, de 1993, e com as consequências

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
1.13.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso

II, da Lei

no 8.666,

de 1993.

1.14. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito

à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA recoúece os direitos da CONTRATANTE em
são administrativa prevista no art. 77 dalei no 8.666, de 1993.
1.15.

caso de resci-

1.16. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo
/1

dos seguintes aspectos, conforme o caso:
1.16.1. Balanço dos eventos contratuais

já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

t.16.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
1.16.3. Indenizações e multas.
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clÁúsur,a »ÉcrnnA SEGUNDA - vru.q,ÇÕns

t.tl.É

vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
1.18.

E vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para

qualquer operação financeira.

CLÁUsULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES
l.lg.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei

no

8.666, de 1993.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25Yo (vinte e cinco
por cento) do valor inicial afializado do contrato.
1.20,

1.21. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA -

DOS CASOS OMISSOS

1.22. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais norÍnas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposigões contidas na Lei no 8.078, de 1990

-

Código de Defesa do Consumidor

-

e

noÍnas

e

princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
l.23.Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diario OÍicial dos Municípios de Mato Grosso, no ptazo previsto na Lei no
8.666, de 1993.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA

-

FORO

t.24. É eleito o Foro da Comarca de Cérceres-MT para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme xt.55, §2o da Lei no 8.666193.

Parufymeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.
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Cáceres-MT, 30 de

cÂu.q.nt MUNICIPAL

DE

juúo

de202l

cÁcnnns

Ver. Domingos Qliveira dos Santos

RIA EMPRESARIAL LTDA _ ME

LIDER CONSULTORIA E

Jussemar Rebuli Pinto
Representante Legal

Ass.:

Nome§ompleto:
CPF: cÂ1. )95.19J"11
RG: (A59 I \3-e,

Nome Completo}JclAr\ào A (uüc r ruú
CPF: Oar q. qç ? . a\ S't - 1o
At
RG: J Oq.
lN\<

beth-

6,q UaQuu
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