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ANEXO 1 - PROJETO BASICO
TOMADA DE PRECOS 0404.01/22-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 25020002/22
UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Secretaria da Cultura e Turismo
1. DO OBJETO.
1.1. CONTRATAQAO DE MAESTRO, COM EXPERIENCIA NA AREA PARA REGER A BANDA DE
MUSICA MUNICIPAL DE MILHA, CONFORME PROJETO BASICO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC1PIO DE MILHA/CE.
2. DA JUSTIFICATIVA.

2.1. Considerando que o Municipio de Milha, necessita do um profissional técnico habilitado em mﬁsica,
para executar, capacitar e fornecer treinamento e todo o acompanhamento necessario aos integrantes
(grupo de miisica), do Municipio de Milha/Ce. Essa demanda é de suma importante para fortalecer os
lacos com a mﬁsica, voltado a cultura de nosso Municipio.
2.2. Nosso Municipio necessita levar tanto a grande massa que nos visita quanto aos municipes musica de
boa qualidade, porem nossa mﬁo de obra nesta parte como Maestro é escassa e necessitamos contratar
proﬁssional qualiﬁcado para exercer tal funcao.
2.3. O maestro é o elo entre 0 compositor da peca musical e seus executores (os instrumentistas), que
compreende o triangulo (Compositor - Regente » Musicos).
2.4. A ﬁgura do maestro é de suma importancia, tendo em vista ser o responsavel por garantir a hamonia
da apresentacao e por promover a unidade da expressao a1tistico~musical do grupo, com todos os seus
instrumentos e vozes.
3. DETALHAMENTO DOS SERVICOS

3.1. Coordenar, dirigir e liderar as atividades musicais realizadas em grupo (BANDA), para que
apresentem coesao e coerencia em sua manifestacao.
3.2. O regente deve representar e promover a unidade da expresséio artistico-musical de um grupo de
pessoas (BANDA), mesmo que seus membros tenham habilidades artisticas heterogeneas.
3.3. Ter dominio da partitura, percepoao sonora apurada para poder distinguir aquilo que estara
conduzindo, conhecimento e compreensao de estilos, géneros, autores, épocas, questoes de contraponto,
hamonia e analise musical.
O Maestro devera cumpri uma carga horaria semanal de 20 horas e ter disponibilidade trabalhar no
municipio do Milha durante 03 (trés) dias por semana.
4. DO CUSTO ESTIMADO PARA LICITACAO.
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ITEM I

I

I
OOOO1

I

ESPECIFICACOES
QUANTIDADE

I
UNIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CONTRATAQAO DE MAESTRO PARA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL

I
I

I Contratagao de Maestro,
com experiéncia na area, para reger a I
I Banda de Mﬁsica Municipal de Milha/Ce, ccnforme projeto em anexo, I

I de responsabilidade da
I Municipio de Milha/CE.
I

10.00

Secretaria

MES

|

da

Cultura

e

Turismo

3.820,833
VALOR TOTAL R$

@o

I
|

38.208,33 I
I

38.208,33

I

4.1. O valor médio global de acordo com o preco de mercado para a realizacao dos servicos constantes deste
Projeto Basico é de RS 38.208,33 (trinta e oito mil, duzentos e oito reais e trinta e trés centavos).
5. RESPONSAVEL PELA COTACAO DE PRECOS:
Presidente da Comissﬁo de Compras da Prefeitura Municipal de MILHA/CE (Andriano Pinheiro Lima).

6. no TIPO DE LICITACAO.
6.1. Menor Preco.
7. DA MODALIDADE DE LICITACAO.
7.1. Tomada dc Precos.
8. DAS CONDICGES GERAIS DA PROPOSTA.
8.1. Validade das Propostas: minimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da realizacao da licitacao.
Ressalte-se que esta proposta nao podera sofrer alteracao, salvo nos casos previstos no art. 65 da Lei n°
8.666/93, desde que haja interesse da Administracao, com a apresentaoao das devidas justiﬁcativas.
8.2. Nos precos ofertados deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, seguros,
transportes e demais despesas necessarias a execucao do objeto desta licitacao e em atendimento integral as
especiﬁcacoes contidas neste Projeto Basico.

9. DA QUALIFICACAO TECNICA.
9.1. Apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que

comprovem a execucﬁo, pelo licitante, de servicos/fornecimentos similares em caracteristicas com o objeto ora
licitado.
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9.1.1. Quando o(s) atestado(s) de capacidacle técnica for emitido(s) por pessoa juriclioa de direito privado, o(s)
atestado(s) mencionado(s) devera(ao) apresentar ﬁrma reconhecida do assinante.
9.2. Prova de inscricao da pessoa juridica junto ao conselho competente.
9.3. Comprovacao que a empresa licitante possui em seu quadro societzirio ou funcionario, proﬁssional de nivel
superior.

10. DA FISCALIZACAO.
10.1. A execucao contratual sera acompanhada e ﬁscalizada pe1o(a) CONTRATANTE, através de servidor
especialmente dcsignado para este ﬁm, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/ 1993.

12. DAS OBRIGACDES E RESPONSABILEDADES DA CONTRATADA.
12.11. A CONTRATADA obriga-se a:
12.1.1. Executar o objeto em conformidade com as condicoes do Edital e seus anexos, no contrato e nas demais
C011'1Il'laQ56S legais.
12.1.2. Dar inicio a execucao do servico conforme estabelecido na Ordem de Servico expedida pela
CONTRATANTE.
12.1.3. Utilizar, na execucao do contrato, pessoal especializado e treinado para clesempenho das respectivas
funooes, assumindo integralmente a responsabilidade por todo o onus decorrente da prestacao do servico e
administracao dos recursos humanos necessarios a execucao do contrato, que nao terao nenhum vinoulo
trabalhista para com a CONTRATANTE.
12.1.4. Providenciar a substituicio de qualquer proﬁssional envolvido na execucao do objeto contratual cuja
conduta seja considerada indesejavel pela ﬁscalizacao da contratante.
12.1.5. Cientiﬁcar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas, a ﬁscalizacao da CONTRATANTE qualquer
ocorréncia anormal veriﬁcada na execugao do servico, independentemente da comunicacao verbal, sob pena de
multa.
12.1.6. Manter, durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as
condicoes de habilitacao e qualiﬁcaeao exigidas na licitacao.
12.1.7. Responsabilizar~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 reducao de

sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a ﬁscalizacao ou acompanhar a execuoao contratual.
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12.1.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
contratual, inclusive as obrigacoes relativas a salarios, previdénoia social, impostos, encargos sociais,
transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo ﬁel cumprimento das leis trabaihistas e
especificas de acidentes do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoa] empregado na execucao

contratual.
12.1.9. A auséncia ou omissao da ﬁscalizacao da contratante nao eximira a prestacao dos servicos das
responsabilidades previstas deste instrumento.
12.1.10. A CONTRATADA nao podera subcontratar, ceder ou transferir 0 objeto do Contrato, no todo ou em
parte, a terceiros, sem anuéncia da Contratante, sob pena de rescisao.
13. DAS OBRIGACDES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.
13.1. A Administracao Publica obriga-se a:
13.1.1. A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes desse instrumento, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.
13.1.2. Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Servico.
13.1.3. Fiscalizar e acompanhar os servieos executados pela contratada.
13.1.4. Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas.
13.1.5. Providenciar os pagamentos ao(a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
13.1.6. Notiﬁcar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execuoao do objeto contratual.
13.1.7. Aplioar as penalidades previstas em lei e neste instrumento e nas demais cominacoes legais.
14. DAS SANCDES ADMINISTRATIVAS.
14.1. Pela inexecucao total ou parcial, ou atraso injustiﬁcado do objeto da Licitacao, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justiﬁcados e comprovados, a critério da
Administracao, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serao plicadas as seguintes cominaooes,
cumulativamente ou nao:
l - Adverténcia;

1
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II - Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na prestaoao dos servioos, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global,
por dia decorrido, ate’ o limite de 10% do valor dos servicos executados;
b) Pela recusa em realizar a prestaoao dos servicos, caracterizada em dez dias apos o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos servieos;
c) Pela demora em corrigir falhas nos servicos prestados, a contar do segundo dia da data da notiﬁcaoao, 2%
(dois por cento) do valor dos servioos, por dia decorrido, até 0 limite de 10% do valor dos servicos nao
corrigidos;

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestacao dos servicos, entendendo-se como recusa
0 servieo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez por cento) do valor do
servico rejeitado;
e) Pelo nao cumprimento de qualquer condicao ﬁxada na Lei 8.666/93, ou no instrumento convocatorio e nao
abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento;

Ill - Suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo
prazo de até 2 (dois) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item anterior;
14.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas
nos incisos 111 e IV do subitem 14.1:
I. Pelo descumprimento do prazo de prestacao dos servigos;
II. Pela recusa em atender alguma solicitaoao para correcao na prestaoao dos servioos, caracterizada se o
atendimento a solicitacao nao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da rejeioao, devidamente
notiﬁcada;
III. Pela nao execuoao da prestaoao dos servicos de acordo com as especiﬁcacoes e prazos estipulados neste
Edital;
14.3. Além das penalidades oitadas, a CONTRATADA ﬁcara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 durante o prazo de execucao contratual;
14.4. As multas estabeleoidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ﬁcando o seu total limitado a

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis;
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14.5. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA as importancias alusivas a
multas, ou efetuar sua cobranca mediante insoricao em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma
prevista em lei;
14.6. As sanooes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas oabiveis.

15. DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS.
15.1. As despesas decorrentes da contratacao, correrao a conta das seguintes dotaooes Orcamentarias:
Exercicio 2022 Atividade 1101 .13 1220052.2.064 Manutencao da Secretaria da Cultura e Turismo,
Classiﬁcacao economica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica.
16. D0 PAGAMENTO.
1761. O pagamento sera realizado mediante apresentacao da Nota Fiscal e fatuia conespondente aos servicos prestados. A fatura
devera ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Ordenador de Despesas, que atestara o servico prestado.
16.2. Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dia apos o protocolo da
Fatwa pela CONTRATADA.
16..3. Caso seja oonstatada alguma irregularidade nas notas ﬁscais/faturas, estas serao devolvidas a CONTRATADA, para as
neoessarias correooes, com as informaooes que motivaram sua rejeicao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentaeao.
16.4. O pagamento ﬁca condicionado a oomprovacao de que a CONTRATADA se encontra adimplente com a Regularidade Fiscal
eTraba1hista.
16.5. Toda a documentaoao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprograﬁa, obrigatoriamente
autenticada em cartorio. Caso esta documentaoao tenha sido emitida pela Internet, so sera aceita apos a COnﬁm1a§>50 de sua
autenticidade.
16.6. Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento das
condiooes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitaoao.
16.7. E vedada a realizaoao de pagamento antes da execucao do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especificaooes do Projeto Basico do Edital.
17. DA VIGENCIA DO CONTRATO.
17.1. O Contrato tera' vigencia
' " ' a partir da data de sua assinatura, tendo validade por 12 (doze) meses.
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17.2. Os prazos de vigéncia deste contrato poderao ser prorrogados nos termos da Lei n° 8.666./1993.
18. DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS.
18.1. O preoo do contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado a
partir da data limite para apresentacao da proposta. O indice de reajuste sera o IGP-M/FGV - Indice Geral de
Precos do Mercado;
18.2. Em caso de renovacao do contrato, o indice de precos a ser utilizado para reajustamento desses servicos,
caso o prazo de duracao seja igual ou superior a um ano, sera o IGP-M da Fundaoao Getulio Vargas - FGV ou
qualquer outro que vier a ser adotado subsidiariamente ou em substituicao ao citado indice.
19. DO EQUILIBRIO EC ONOMICO-FINANCEIRO
19.1. Ocorrendo alteracao das condi<;6es economicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato,

sera assegurada a recuperacao dos valores ora contratados, objetivando a manutencao do equilibrio econ6micoﬁnanceiro, na conformidade do disposto no art. 65, da Lei n° 8.666/93 e alteracoes;
19.2. A CONTRATADA é obri 8ada a aceitar, nas mesmas condi oes contratuais, os acréscimos ou su ressoes
que se ﬁzerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
19.3. As supressoes 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.
20. DAS PRERROGATIVAS.

20.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE re1ativos ao presente Contrato e também
os abaixo elencados:
20.1.1. Modiﬁcar o contrato unilateralmente, para melhor adequacao as ﬁnalidades do interesse publico;
20.1.2. Extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especiﬁcados no inciso I do artigo 79 da Lei n.°
8.666/93;
20.1.3. Aplicar as sancoes motivadas pela inexecucao total ou parcial do Contrato.
21. DA RESCISAO CONTRATUAL.
21.1. O instrumento contratual ﬁrmado em decorréncia da presente lioitacao podera ser rescindido em
conformidade com 0 disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

21.2. Na hipotese dc 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 IV, §§ 1° ao 4°, da supracitada
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21.3. Por ato unilateral desta Administracao, nos casos previsto na Lei de Lioitacoes.
22. DA APROVACAO DO PROJETO BASICO.
23.1. Este Projeto Basico foi elaborado e aprovado em conjunto pela Secretaria da Cultura e Turismo do
Municipio de Milha, Estado do Ceara, visando atender as exigéncias legais para 0 procedimento licitatorio na
modalidade Tomada de Precos, objetivando a CAO DE MAESTRO, COM EXPERIENCIA NA AREA PARA
REGER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE MILHA, CONFORME PROJETO BASICO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE
MILHA/CE., constando todas as condicoes necessarias e suﬁcientes, ﬁcando proibido por este termo exigir
clausulas ou condicoes que comprometam, restrinjam, ou frustrem o carater oompetitivo e estabelecam
preferencias ou destinacoes em razao de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstancia
impertinente ou irrelevante para sua especiﬁcaoao, conforme disposto da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes

posteriores.
Milha/CE, 07 do abril de 2022

RO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO
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ANEXO II
(MODELO DA PROPOSTA DE PRECO)

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA
Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 0404.01/22-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25020002/22

Apresentamos nossa proposta de precos referente a Licitacao n° 0404.01/22-TP na modalidade TOMADA DE PRECOS,
cujo objeto é: CONTRATACAO DE MAESTRO, COM EXPERIENCIA NA AREA PARA REGER A BANDA DE
MUSICA MUNICIPAL DE MILHA, CONFORME PROJETO BASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MILHA/CE.. Declaramos ter total conhecimento das
condicoes da presente licitacao e a elas nos submetemos para todos os ﬁns de direito.
Dados da empresa licitante:
Nome: .....................
CPF sob n°: ....
Inscricao Municipal n°: ....................... ..
Endereco Completo: ................................Telefone: ............ ..Fax: .................. .. E-mail: .......................;
Dados Bancarios: NOME DO BANCO: ........... ..AGENCIA N°: ............ ..CONTA CORRENTE N°:
. . . . . . . . . . . . . - . - . . - . . . . ..,

I
I

ITEM

I
I

ESPBCIFICACOES
DESCRICAO DO ITEM

QUANT.

UNIDADE

mélml""""""""""""""""""""""""""""""

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

11$ """""“I1?

I

I
I

I
I

O valor global da presente proposta de precos é de R$

(

).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execucao: confonne edital.
Dados do Representante Legal para assinatura do contrato:
Nome: ......................................... .. Natural de: ......... .. Estado civil...................Cargo/Funcao: ............................... ..
Endereco residencial completo ....................... .. Telefone: ............ .. Fax: ....................... .. E - mail: .......... .. CPF/MF n°:
.................... .. RG n°: ........................Expedido
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributes, encargos trabalhistas,
previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que
possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
(Local e data).
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ANEXO II I “modelo A”
DECLARAC A0
De claramos sob as penas da Lei que até a p resente data inexistem fatos impeditlvos
p ara habilltag:
' '
' ' ao na
TOMADA DE PRECOS n° 0404.01/2 2 - TP, ciente da obrigatorieda de de declarar as ocorréncias posteriores (Art. 32, §2°, da Lei
n.° 8.666/93).

Local e data

Assin atura e carimbo
(Represen tante Legal)

OBS.: esta declaracao devera ser preenchida em p apel timbrado da empresa pr0pOl’l€l’1t€ 0 assinada pelo(s) seu(s) repres entante(s)
1egal(1s)
' e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 25020002/22

O Municipio de MILHA, através da
, neste ato denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob
n°
, com sede a
, representada neste ato pelo Sr.
, portador do
CPF n°
, e de outro lado a o Sr. (a)
, pessoa Fisica, residente na
, inscrito (a) no CPF/MF sob o n.°
, de ora em diante denominada
CONTRATADA, tendo em vista a homologacao do resultado da TOMADA DE PRECOS n.° 0404.01/22-TP,
tem justo e acordado o seguinte:
CLAUSULA PRIMEIRA ~ DO SUPORTE LEGAL
1.1 - Este contrato foi precedido de licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS n° 0404.01/22-TP,
observados os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e suas alteracﬁes.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE MAESTRO, COM EXPERIENCIA NA
AREA PARA REGER A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE MILHA, CONFORME PROJETO BASICO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO

DE MILHA/CE..

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ITENS E SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
3.1 - Os servicos encontram-se relacionados e descritos conforme abaixo:
I
I

ITEM I
I

I
I

I
I

ESPECIFICACOES
QUANTIDADE

UNIDADE

(DESCRICAO DO ITEM)

VALOR UNITARIO
UNIDADE

VALOR TOTAL

R$

R$

I
I
I
I

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
4.1 - O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua assinatura, podendo ter sua
vigéncia prorrogada, por iguais periodos, até o limite maximo de 60 (sessenta) meses, desde que mantida a
obtencao de precos e condiooes mais vantajosas para a Administracao, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei
n° 8.666/1993.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
5.1 - O valor 0 valor global do obj eto deste instrumento é de R$
(
);
5.2 - No valor acima esta incluido todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, ﬁscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.
CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 - O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento da
obrigacao e apresentacao da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
6.2 - O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servicos executados;
6.2.1 - O “atesto” ﬁca condicionado a veriﬁcacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
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Contratada com os servicos efetivamente prestados.
6.3 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,

ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ﬁcara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar~se-a apos a comprovacao da
regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer énus para a Contratante;
6.4 - Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade veriﬁcada, sem prejuizo
das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
6.4.1 - nao produziu os resultados acordados;
6.4.2 - deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;
6.5 - Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta aos sitios oﬁciais, para veriﬁcar a manutencao das
condicoes de habilitacao da Contratada;
6.5.1 - Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel;
6.5.2 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao quanto aos impostos e oontribuicoes abrangidos pelo
referido regime, em relacao as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaracao de
que trata o artigo 6° da Instrucao Normativa RFB n° 1.234, de 11 dejaneiro de 2012;
6.6 - O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em contacorrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislacao vigente;
6.7 - Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
6.8 - A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.
CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1 - As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao oroamentaria propria, prevista
no orcamento da PREFEITURA MUNICIPAL de MILHA, Exercicio 2022 Atividade 1101.l3l220052.2.064
Manutencao da Secretaria da Cultura e Turismo, Classiﬁcacao econémica 3.3.90.36.00 Outros serv. de
terceiros pessoa ﬁsica.
CLAUSULA OITAVA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
8.1 - Ocorrendo alteracao das condicoes economicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, sera
assegurada a recuperacao dos valores ora contratados, objetivando a manutencao do equilibrio econ6micoﬁnanceiro, na conformidade do disposto no Art. 65, da Lei n° 8.666/93 e alteracoes;
8.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicées contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se ﬁzerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
8.3 - As supressoes 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.
CLAUSULA NONA - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO
9.1 - Pela inexecucao total ou parcial, ou atraso injustiﬁcado do objeto desta Licitacao, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justiﬁcados e comprovados, a critério da
Administracao, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serao plicadas as seguintes cominacoes,
cumulativamente ou nao:
I - adverténcia;
II - multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na prestacao dos servicos, em relaeao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global,
por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos servicos executados;
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b) Pela recusa em realizar a prestacao dos servicos, caracterizada em dez dias apos o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos servicos;
c) Pela demora em corrigir falhas nos servicos prestados, a contar do segundo dia da data da notiﬁcacao, 2%
(dois por cento) do valor dos servicos, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos servicos nao
corrigidos;
d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestacao dos servicos, entendendo-se como recusa
o servioo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez por cento) do valor do
servico rejeitado;
e) Pelo nao cumprimento de qualquer condicao ﬁxada na Lei 8.666/93, ou no instrumento convocatorio e nao
abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento;
III - Suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo
prazo de até 2 (dois) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que

aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item anterior;
9.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas

nos incisos III e IV do item 9.1:
I. Pelo descumprimento do prazo de prestacao dos servicos;
II. Pela recusa em atender alguma solicitacao para correcao na prestacao dos servicos, caracterizada se o
atendimento a solicitacao nao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da rejeicﬁo, devidamente

notiﬁcada;
111. Pela nao execucao da prestacao dos servigos de acordo com as especiﬁcagoes e prazos estipulados neste
Edital;
9.3 - Além das penalidades oitadas, a CONTRATADA ﬁcara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 durante o prazo de execucao 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 prejuizo de perdas e danos cabiveis;
9.5- Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA as importancias alusivas a
multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricao em divida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma
prevista em lei;
9.6 - As sancées aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
r
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CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1 - Constituem obrigaooes da CONTRATADA:
a) Executar ﬁelmente o objeto dentro do melhor padrao de qualidade, de forma que os servicos a serem
executados mantenham todas as especiﬁcacoes técnicas e qualidades exigidas no projeto basico, cumprindo
todas as especiﬁcacoes estabelecidas na proposta de precos e documentos apresentados ao CONTRATANTE;
b) Executar os servicos, através de mao de obra especializada, na forma preceituada pelo edital de licitacao,
observadas as especiﬁcacoes técnicas e condicoes comerciais declinadas em seus anexos, inclusive com as
prescricoes do Estatuto das Licitacoes e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas
consequéncias de sua inobservancia total ou parcial;
c) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mao de obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas que
incidam direta ou indiretamente na execucao dos servicos objeto deste instrumento;
d) Utilizar de forma privativa e conﬁdencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a
execucao do Contrato;
r.
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e) Submeter-se a ﬁscalizacao por parte do CONTRATANTE, aeatando as determinacoes e especiﬁcacoes
contidas no Edital da licitacao;
1) Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo 0 Contratante exigir a imediata
substituicao de proﬁssional cuja permanéncia julgar inconveniente;
g) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva
independente de solicitacao;
11) Os servicos contratados, caso nao satisfacam a Fiscalizacao da CONTRATANTE, serao impugnados,
cabendo a CONTRATADA todo o onus decorrente de sua re- execucao direta ou por empresa devidamente
qualiﬁcada, capacidade e de reconhecida idoneidade, além das responsabilidades contratuais e legais;
i) Aceitar, nas mesmas condicées contratuais, os acréscimos ou supressoes em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei n° 8.666/93 e alteracoes;
j) Emitir Nota Fiscal de Servicos para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE;
k) Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucao dos servicos, nao excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a ﬁscalizacao ou

acompanhamento da Administracao;
1) Assumir integral responsabilidade pela direcao e supervisao dos trabalhos garantindo a execucao dos
servicos de acordo com as condiooes ajustadas;
In) Comunicar verbalmente, de imediato, e conﬁrrnar por escrito a CONTRATANTE, a ocorréncia de qualquer
fato impeditivo dos servicos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1 - Sao obrigacoes da CONTRATANTE:
a) Prestar as informacﬁes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessarias ao
desenvolvimento das atividades relativas as obrigacoes da contratada;
b) Acompanhar e ﬁscalizar a execucao deste Contrato, através de um funcionario especialmente designado que
anotara em registro proprio todas as ocorréncias relaoionadas com o Contrato;
c) Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condicées estabelecidas na Clausula sexta deste instrumento;
d) Designar pessoas responsaveis pelo encaminhamento e ﬁscalizacao dos servicos ora pactuados;
e) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacées contratuais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
12.1 - Os servicos constantes neste contrato serao ﬁscalizados por servidor ou comissao de servidores
designados pela PREFEITURA MUNICIPAL de MILHA, doravante denominados “Fiscalizacao”, que terao
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de orientacao geral, controle e ﬁscalizacao da
execucao contratual;
12.2 - A Fiscalizacao compete, entre outras atribuicoesz
I - solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da Administracao, tempestivamente, todas as providéncias
necessarias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cépia dos
documentos escritos que comprovem essas solicitacdes de providéncias;
II - acompanhar os servicos e atestar seu recebimento deﬁnitivo;
III - encaminhar ao Setor Financeiro os documentos que relacionem as importancias relativas e multas
aplicadas a Contratada, bem como os referentes a pagamento;
12.3 - A acao da Fiscalizacao nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;
12.4 - Em conformidade com os artigos 73, inciso I, alinea a e b, e 76 da Lei n° 8.666/93, mediante nota ﬁscal,
o objeto deste contrato sera recebido pela Fiscalizacao da PREFEITURA MUNICIPAL de MILHA.
I

-

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1 - O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, dc
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, desde que a parte denunciante notiﬁque
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formalinente a outra, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, sem prejuizo da aplicacao das sancoes
previstas no Edital de TOMADA DE PRECOS e seus Anexos;
13.2 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa;
13.3 ~ A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
14.1 ~ O preco do contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado a
partir da data limite para apresentacao da proposta. O indice de reajuste sera o IGP-M/FGV - Indice Geral de
Precos do Mercado;
14.2 ~ Em caso de renovacao do contrato, o indice de precos a ser utilizado para reajustamento desses servicos,
caso 0 prazo de duracao seja igual ou superior a um ano, sera o IGP»M da Fundacao Getulio Vargas - FGV ou
qualquer outro que vier a ser adotado subsidiariainente ou em substituicao ao citado indice.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1 - A CONTRATADA nao tera direito a qualquer indenizacao, se ocorrer, provisoria ou deﬁnitivamente, a
suspensao da execucao deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisao por motivos
alheios a sua vontade e sem infracao de quaisquer clausulas e condicﬁes contratuais, o pagamento de forma
proporcional aos servicos efetivamente exeoutados;
15.2 ~ As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir 0 presente Contrato em todos os seus
termos, clausulas e condicoes, por si e seus sucessores;
15.3 ~ Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei n° 8.666/93 e, alteracoes posteriores, e demais
normas legais que lhe sejam aplicaveis, a proposta de precos apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos
omissos, os principios gerais de direito;
15.4 ~ Na execucao do objeto ora ajustado, a CONTRATADA sera responsavel por todas as obrigacoes
traballiistas, tributarias e previdenciarias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por
qualquer vinculo empregaticio que venha a se conﬁgurar, inclusive indenizacoes decorrentes de acidente de
trabalho.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do FOR0

N

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de MILHA, Estado do Ceara, como competente para dirimir toda e
qualquer duvida 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
presenca das testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma.

MILHA - CE, em __/

/

.

CONTRATANTE

CONTRATADO (A)
Testemunhas:
1.

2
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