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1 OBJETO: de melhor proposta para registro de preços para serviços de assessoriaSeleção
trega de bilhetes de passagens aereas no âmbito nacionak para

atender a Câmara Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termó-de
PS

A
;
Ê an

*», Referência

Ê a

IA DOS SERVIÇOS.
A SEREM LICITADOS: f

2.1. Da lote:
Ei
Ê

7 7 VALOR VALOR TOTAL;
Ê UNITÁRIO ESTINADÀ |

MÁXIMODE É o
prai Ê

E

ciricAção
MÁXIMO DE TAXADE j IM TOTAL DA

Ç TAXADE
|

pASSAGENS TRANSAÇÃO;
|
passagens

|

CONTRATAÇÃO
TRANSAÇÃO

|

R$; R$
c=(4xB) | D(4)

VALOR

E =(C+D)
(B)

lee] Taxa por transação �

aa

visando a contratações futuras
e eventuais de serviços de

assessoria, cotação, reserva,
emissão e entrega de bilhetes
de passagens aéreas no âmbito
nacional.

VALOR
ESTIMAD

ba
to
m
,

D
O

e DE
ITEM

E!

E]

R$39,73 100 R$3.973,00] |

R$90.000,00 R$9397300
| É

i

:

R$
R$

ERv

2.1.1. O VALOR ÉLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DE R$ 93.973,00

(noventa e três milhovecentos e setenta e três reais), O QUE CORRESPONDE A SOMA
DO VALOR TOTAL DE TAXA DE TRANSAÇÃO COM A SOMA DO VALOR

Ê

(

ESTIMADO DEPASSAGENS.
2.1.2. O VALOR ESTIMADO DE PASSAGENS AÉREAS NÃO *DEVERÁ SER
ALTERADO; SENDO OBJETO DE DISPUTA DE PREÇOS APENAS O VALOR

A TAXA DE TRANSAÇÃO.

2.2. Da especificação técnica dos serviços:
f 2.2.1. &s trabalhos serão prestados de forma continuada, a empresa contratadadeverá

7 prestaf os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação e entrega de bilhetes
Ê depassagens aéreas no âmbito nacional com explicitação da tarifa mais barata disponível ia,

piomento, que atendam aos trechos, horários, datas, períodos e classes de serviços solicitadosf "pelos usuários e os demais serviços a seguir:
o A Contratada deverá informar sempre que houver alteração de preço de tarifa;

:

. Informações sobre horários, escalas 6 conexões de voo.

ai º Os bilhetes serão solicitados através de formulário de requisição devidamente assinado
:

Ed pelo representante da contratante e encaminhado à empresa contratada por intermédio de fac-

símile, correio eletrônico ou pessoalmente, por preposto da Contratante.
e Os bilhetes, uma vez emitidos, poderão ser enviados à Contratante via internet, devendo

a Contratada confirmar o recebimento.
e No caso de solicitações emergenciais, a Contratada deverá informar por telefone o

número do bilhete para que as passagens possam ser retiradas no balcão do aeroporto.
NRº A empresa Contratada deverá assessorar a contratante para a adequada definição do

o melhor joteiro, tarifas, horários e frequência de 00,
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. A empresa Contratada deverá emitir as passagens aéreas em classe econômica, na tarifa "e...
promocional mais vantajosa disponível no voo escolhido pelo contratante, salvo disposição ém
contrário da Contratante.
o A empresa deverá desmarcar, cancelar ou transferir, dentro das disposições legáis, as

passagens que não atendam à Contratante, conforme solicitação.
tom, "me Os serviços emitidos e não utilizados pelos órgãos/entidades poderão ser cancelados

"específicas
daANAC e das fornecedoras específicas.

Os Serviços emitidos, pagos e não utilizados terão os seus valores rgBsarciãos pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, deduzidos os valores referente às

multas
cobradasPelas

compânhias aéreas.
Êf

o contrataida se obrigará a atender prontamente as solicitações Contratante, para
emissãb de bilhetes de passagens, ao trecho e horário solicitados em um prazo máximo de doze
horas

cbrridas e excepcionalmente
para as requisições urgentes, no prazo

práximo
de 02 (duas)

horas; Ê
*

Comunicar ao: iContratante, possíveis cancelamentos de voos haja emissão de

a ser paga péla Contratante, ficando obrigada a providenciar butro voo nas mesmas

condições de preço, datã e horários compatíveis com o voo anterior escolhido
Para efeito de págamento, será considerada uma transação:

1. A emissão de bilhete de passagem aérea nacional, de ida e volta iquando por umamesma

companhia aérea. Em $e tratando de companhias áreas diferentes serão consideradas duas

transações.
2. A emissão de qualquer bilhete de passagem somente ida ou somênte volta.
3. À reeimissão de qualquer bilhete decorrente de remarcaçãeDb quando de sua não

utilização.
4. Os demais serviços prestados pela contratada não são consideradas transações, portanto,
não serão remunerados. É!

o Disponibilizár serviço de plantão 24 (vinte e quatro) horas, pássibilitando a efetiva

solução para eventuais problemas decorrentes da prestação de serviços, como dar suporte a

atendimentos emegenciais que extrapolem os dias/horários determinados.
o Repassar/ao Contratante eventuais vantagens concedidas pelas

comianhias
aéreas, tais

como promoções, cortesias e demais vantagens.
. Providênciar o fomecimento de passagens e embarque de passabeiros, fora do

expediente administrativo de trabalho, incluindo sábados, domingos e feriados.
e Forhecer, sempre que solicitado pelo Contratante, a comprovação dos valbges vigentes
das tarifasna data da emissão das passagens, mediante informação expedida pelas companhias
aéreas gm papel timbrado, para verificação se esses valores, inclusive os promocionais, são os

devidámente registrados no Departamento de Aviação Civil - DAC. Nestes cãsos, a

CONTRATADA deverá apresentarà CONTRATANTE as cotações realizadas para emissãó-dos

bilhetes de passagens aéreas, as quais serão submetidas à apreciação e aprovação da
A"Contratante.

pela"agência contratada, desde que solicitados em tempo hábil, de acordo com northas

pd NI. DOS REQUISITOSMÍNIMOSDA EMPRESA:
São requisitos mínimos

à

participação no certame:
f 3.1. Comprovante de registro da licitante junto a Empresa Brasileira de Turismo �

Embratur (art. 3º da lei nº 7.262/84) ou Certificado de Cadastro emitido pelo Ministério do

Turismo.
3.2. Atestado de Desempenho Anterior fornecido por pessoas jurídicas de direito

público ou de direito privado, que comprove que o licitante esteja prestando ou tenha prestado
eficientemente serviços compatíveis em características, prazos e condições com os serviços

gs

objetos
da presente licitação.
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3.3. Declaração do licitante de que opera com todas as companhias aéreas
nacionais

- nata?
classificadas como regulares perante aANAC � AgênciaNacional de Aviação Cívil.

"EY. Da Vigência da Ata:
+ 1."Para a execução dos serviços serão emitidas ordens de serviços, em conformidade conhas Rd
propostas-yencedoras.
2. A Ata de, Registro

de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a paréir data.de sua
e vigerá PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, admitindo-se da

vigêntia dos contratos dela decorrentes, nos termos do artigo 57, inciso IL, da Lei Federal nº
8.666/93, se a próposta registrada continuar se mostrando mais vantajosã à administração,
satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal Nº 012/2011 de 08/01/2011, Decreto

058/2015 de 30/12/2015, da Lei nº 8666/93 e da Lei 10.520/02. f
f 43. Ag obrigações decorrentes da licitação serão formalizadas mediante lávratura da respectiva

Ata dé Registro de Pregos, subscrita pela Câmara de Horizonte/ através do Ordenador
firma de Dêspesas, representado pelo Presidente da CâmaraMunicipal de Horizonte, e o(s) licitante(s)

veticedor(es), que observará os termos do Decreto Municipal Nº 012/2011 de 03/01/2011,

Decreto 058/2015 de 30/12/2015, da Lei nº 8666/93 e da Lei 10.520/02, deste Termo de

ss

Municipal

Referência, do edital do pertame e demais normas pertinentes.

d

V. Do Reajuste e da Hepactuação do Valor Contratual: Será permitido o reajustamento do

valor contratual com no Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), ou outro índice que f
vier a substituí-lo, ou à repactuação do preço do Contrato, desde que o interregno f
mínimo de um ano, afontar

da data de sua assinatura ou da data de suá última repactuação ou À

reajuste,

E)
4

VI. Do Pagamento:
6.1. A contratada será remunerada pelo regime de Taxa por Transação. Par esse regime, a

CONTRATADA cobrará uma taxa para cada autorização, bilhete ou voucher êmitido, que será
À

a única remueração devida pela prestação dos serviços,
6.2. Para eféito de pagamento, será considerada uma transação:
6.2.1. A ginissão de bilhete de passagem agrea nacional, de ida e volta quando porima mesma

companhia aérea. Em se tratando de companhias áreas diferentes serão considerâdas duas

transações.
6.22. A emissão de qualquer bilhete de passagem somente ida ou somente volta.

f 6.3. A reemissão de qualquer bilhete decorrente de remarcação quando de sua não utilização».
,

,62.4. Os demais serviços prestados pela contratada não são consideradas transações, portanto,
não serão remunerados. Es

É 63.0valoraser pago pela CONTRATANTE por cada autorização, bilhete ou voucher emitido

será o valor do serviço adquirido, liquido de comissões pagas por companhias aéreas (quando

p houver), acrescido do valor da Taxa por Transação e da Taxa de Embarque, que pode ser

calculado utilizando-se da seguinte fórmula:
VF=VP-VC+TT+TE, onde:
VF= Valor da Fatura (valor a ser pago);
VP= Valor da Passagem Aérea;
VC= Valor da Comissão paga pela companhia aérea à agência contratada;
TT = Valor da Taxa por Transação (valor do licitante ganhador); 7)
TE = Valor da Taxa de Embarque;
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6.3.1. O valor da Taxa por Transação será o da proposta vencedora deste processo licitatório.
6.4. Os pagamentos serão efetuados pelo órgão contratante em até 30 (trinta) dias após" a
emissão da fatura, em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária ser
indicada pela CONTRATADA, de acordo com a quantidade e o valor dos bilhetes e sefviços
efetivamente fomecidos, condicionados à apresentação de faturas específicas,

devidamenteio
"=atestadas pelos beneficiários dos contratos.

6.5.
"Será

efetuada a retenção na fonte dos tributos e
contribuições

elencados nas

6. No a ser pago para a execução do objeto do eventual contrato estarão/ todos
os Custos diretbg e indiretos requeridos para a execução dos serviços, encargos fociais, sepuros,
custos de mão da,obra, benefícios diversos, tributos ou quaisquer outros encapãos que vierem
existir: sobre os aludidos serviços, constituindo assim a única remuneração pelos serviços
contratados.
6.7. A Agência contratada emitirá uma única fatura quinzenal, discriminando todos os usuários,

é os treghos e os respectivos valores. Cada fatura corresponderá ao total ds bilhetes e serviços
e forneçidos em cada quinzena. f

Pam O
6.8.Ás faturas deverão entregues ao Contratante em até 05 (cinco) diás úteis após o término
decada quinzena, acojmpanhado

das Certidões Federais, Estaduais Municipais, FGTS e

AONDT.69.0 CONTRATANTE deverá conferir as faturas recebidas e, na hipótese de verificar erro ou
omissão na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu pagâmento, a devolverá, no

prazo máximo de 02 (flois) dias úteis, para que a agência providerície no mesmo prazo a

correção. Caso a nova fátura seja apresentada em data posterior ao estabelecido neste subitem, o

pagamento somente ocdrrerá na quinzena seguinte. À

6.10. Serão descontados da fatura os valores decorrentes de indenizações ou de multas
eventualmente registradas.

j

VI. Da Justificativa para Contratação: A Câmara Municipal de Horizonte,
no intuito de

garantir a locomoção de seus servidores, visa contratar empresa para prestação
dos serviços

descritos no obigto sintético, na expectativa de atender de forma
eficiente

e segurança,
viabilizando o trânsporte aéreo quando se fizer necessário. .f

at

Ea
a

&

VIII. DO VÁLOR ESTIMADO:
Ê 8.1.0 valôr estimado para as passagens será de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),

8.1.1. OYalor estimado foi calculado tendo-se como base o processo licitatório no

exercíéio anterior, considerados os aumentos nos preços dos bilhetes de passagens aéreasbem
Ê

comó a volatilidade dos preços dos bilhetes decorrente da liberdade tarifária, dentre outros *

"a
mpótivos

que interferem no estabelecimento dos preços.

XL. DA APRESENTAÇÃO DOS PREÇOS:
9.1. Na proposta de preços deverá constar a especificação detalhada do item nos quantitativos
solicitados, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já
considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais despesas que
incidam direta ou indiretamente sobre os serviços;
9.2. A Unidade Gestora poderá se valer da análise técnica dos serviços propostos, antes da

adjudicação e homologação do certame, para verificação do atendimento das especificações
mínimas dos serviços constantes no Termo de Referência.

VÁ

M
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9,3. Será considerada vencedora a licitante cuja proposta apresente o Menor Preço Global, desde
que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e no edital da licitação.
9.4. Para fins de elaboração dos lances, o valor unitário máximo admitido para prestação do

serviço de agenciamento de viagens (TAXA DE TRANSAÇÃO) é de R$ 39,73 (trinta & nove

Teais e setenta e três centavos), haja vista tratar-se do preço médio praticado no mércado
"atualmente.os.STA.título de informação, sem que isso venha constituir qualquer obrigação por partes«da

"CâmaraMunicipal de Horizonte, é estimado um quantitativo anual de 100 (cem) passagens.
Os lanbgs serão ofertados pelo VALOR TOTAL DE TAXA DE TRANSAÇÃO, nas

conilições definidas no Termo de Referência, ANEXO 1 deste Edital, conformePLANILHA.DE
FORMAÇÃODE

PREÇOS
abaixo:

ser
-

prórrogado nos prazos do art. 57, inciso HI, da Lei 8.666/93, por seAtratar de serviços de

natureza continuada, tendo eficácia após a publicação do extrato na imprefisa oficial, nos termos

da Léi 8.666/1993, por, iguais é sucessivos períodos, se da conveniência para a administração

púbtica, devendo a
prontogação

sermotivada e processada nos ditames dó mesmo Estatuto.

XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1. Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS, constando todas as

condições necessárias ejsuficientes, ficando proibido por este termo exigir clausulas necessárias
e suficientes, ficando pjoibido por este termo exigir clausulas ou condições que comprometam,

restrinjam, ou
frustrená

o caráter competitivo e estabeleçam preferênéias ou destinações em

razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou

irrelevante para sua especificação, conforme disposto nos incisos I, II e do art. 3º da Lei nº
10520/02.
11.2. Reproduza-se/"fielmente este termo de referência na minuta do e lital e no edital, não

exibindo o valor estimado aos licitantes antes de concluído a fase de lances.
11.3. Vale ressaltár que, no pregão, a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 3.555/00 não exigem a

obrigatoriedade
«

do orçamento referente ao valor estimado como anexo ao edital.

apr
adad

ai o
pr
t
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ANEXO II-MODELO DE PROPOSTADE PREÇOS

qepal do

Eu

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2021.07.26.1-SRP À

"AO PREGOEIRO DA CÂMARADE HORIZONTE/CE ,

RazãoSocial: A
"CNPJNes A

Inscrição Extadual ouMunicipal:
ra, Endereço: f

f

)
Agência Nº.:

4

Fone/Fax
E-mail
Bancoi

Conta;iCorrente Nº.:A
aço Ê 5

1.ÓBIETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços parajserviços de assessoria,

-.Aotação, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nb âmbito nacional para
"atender a Câmara Munigipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de

Referência. |
Éf

é Í

VALOR
f DE

|

ESTIMADA
|

TOTALDE ESTIMADO VALOR
. TAXA DE DE TARADE DE TOTAL DA f

ITEM
|

ESPECIFICAÇÃO
|
UND

|

rrAnsaçÃo
|

P
ASSAGENS TRANSAÇÃO PASSAGENS CONTRATAÇÃO

R$ REAS Ê.

(A) (3)
Co(AxB) E=(C4D)

1. Taxa por transação é

visando a contratações
futuras e eventuais le A

ê

serviços de assessglia,
é

cotação, resérva,
|

SERV.
|

R$ 100 R$ R$90000,00
|

R$ |

E emissão e
amtrega

de =
bilhetes do passagens ]
afreas no âmbito i
nacional, Ê

N >
VALOR ENITÁRIODE TAXADE TRANSAÇÃO R$ (
YVALORTOTALDE TAXADE TRANSAÇÃO R$ R$ ( 5.

f o VALOR GLOBALDA CONTRATAÇÃO R$ (
Ê

Á VALOR GLOBAL CORRESPONDE A SOMA DO VALOR TOTAL DE TAXA DÊ:
TRANSAÇÃO cOM A SOMA DO VALOR ESTIMADO DE PASSAGENS,

; CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
A

O VALOR ESTIMADO DE PASSAGENS AEREAS NÃO DEVERÁ SER ALTERADO,
SENDO OBJETO DE DISPUTA DE PREÇOS APENAS O VALOR REFERENTE A

VALOR
UNITÁRIO

YD)

)

TAXADE TRANSAÇÃO.

Prazo de execução: 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias +
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Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as desposás
incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e
ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. : É

<<<DATA>>> eras ill

CARIMBO DA EMPRESA Poa
.

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS.: AO ELABORAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS, O DEVERÁ
OBSERVAR FIELMENTE O PRESCRITO NO ITEM "5" DO EDITAL, SOB PENA DE

DESCLASSIFICAÇÃO.

EA

Ê
Ê

|

|

/ |

Ê

É 4 q
Ê

i a RN

k Ê

Ê
i +

é A
ff

demais

LICITANTE
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ANEXO IN �MODELOSDE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

DECLARAÇÃO
EN

(NOME E DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas,da lei, para todôs-..
+ os fins,de direito aque se possa prestar, especialmente para fazer prova em pfocesso licitatório,

jumtoa;iCâmaraMunicipal de Horizente/CE, o seguinte: f
É

%
Ê

Qug dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do

instrumento convocatório;
A 2. Qué tem pleno conhecimento

de todos os parâmetros e elementos do édital e dos serviços a
mm serem ofertados no presente certame licitatório; e f

3.Ajue sua proposta de
preços

atende integralmente aos requisitos no edital.
Rd

Red i"Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas Lei.

É
Í <<<DATAD>>> E

/
5 Ed

Êí Ê

É <<<DECLARANTE>>>
|
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ANEXOHI -MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE LER

dd

PROCURAÇÃO
Ed

no ne

OUTORGANTE: <<<NOME DA EMPRESA, CNPJ Nº. e ENDEREÇO "peste ato

representada par seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr. <<<NOME>*>, qualificação

(naciênalidade,
êstado civil, profissão, RG e CPF)

/
OUTORGADO: NOME DO CREDENCIADO>>> qualificação

(gfcionalidade,
estado

civil
profissão,

RG, CPF e endereço). f

Did
id / À f

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno Ê gerais poderes para

apresentá-lo junto ai Câmara Municipal de Horizonte/CE, na (sessão de PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 2021.07.26.1-SRP, podendo o mesmo, assinar propostas de preços, atas, ,
contratos, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de é
proposta de preços e dofumentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária, como

também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos demais atos pertmentes f
ao certame em nome da OUTORGANTE que se fizerem necessários ad fiel cumprimento deste f
mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está f
obrigado a satisfazer tódas as obrigações contraídas pelo outorgado.

f
<<<DATA>>>

f
f <<<QUTORGANTE>>>

1

4
ms Ei

Ê
Ê É

f

f ; q

+
EM

"
Ê EM

E

$ q
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Fá

Í

"a,

Rd
? sy,

nes
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a) Sob!ias penas da para todos os fins de direito a que se possa prestar,fespecialmente para
fins de prova em

processo licitatório, junto a Câmara Municipal de Hofizonte/CE, que, em

cumprimento ao estabelecido na Lei Nº. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de

28/1oÃ999, e ao incisd XXXII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não empregamenores de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16

(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
. NOS.

Rail b) Que não fomos declerados inidôneos para licitar ou com a
Administração

Pública,
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Nº. 8.666/93 e que: inexiste qualquer fato

superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório,
bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar

ocoriências posteriores, nos

termos do art. 32, $2º, Nº. 8.666/93.

Pelo que, por ser a exptessão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Ê

É
Ê

<<<DATA>>>

<<<DECLARANTE>>>

CAMARA MUNICIPAL DE qidegoEs "ph

ANEXO -MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO
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CÂMARA MUNICIPAL DE
<DT

sé

ANEXOHI �-MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

Item 4. Modelo de Declaração E EPP |

DECLARAÇÃO
EN

EN

(Enquadramento
como MICRO EMPRESA-ME E/OU EMPRESADE PEQUENO PORTE-

EPP) f Cm,

À Contissão Permanente de Licitação 4

Ref: Edital de
Licitação

do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2021.07.26.

ÉA Eimpresa > inscrita no CNPJ nº
E

» representada

Jegalmente por � , inscrito no CPF Nº , DECLARA,
as penas da lei, fara todos os fins de direito a que se possá prestar, ser MICRO

EMPRESA-ME E/OU: EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, ngs termos da legislação
vigente, não possuindo; nenhum dos impedimentos previstos no 8 do artigo 3º da Lei
Complementar nº

123/2006.
Í

Ê
5

|

f
f Lo, de de E

Ê

Êpreta, 2
Ê 3

f
Ê

/ N
f

pi

f
f A

a

EA

1-SRP

so

4º
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CÂMARA MUNICIPAL DE

ANEXO IV �MINUTADAATADE REGISTRO DE PREÇOS

cana de

e

ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº. /
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2021.07.26.1-SRP Í
VALIDADE: 12 (DOZE)MESES

Pelô-presente instrumento, a Câmara
Municipal

de Horizonte/CE, pessoa jurídica de diseito
"público

1

interno,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.121.797/0001-00, com sede na AvenidaFrancisçô=-se

mm"

Eudes Ximêénes, 123, Centro, Horizonte/CE, CEP.: 62880-078, neste ato representada pelo
Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Horizonte � Sr. Carlos Eloy Cavalcante "bima,
doravante denoininado GERENCIADOR, considerando o julgamento .fla licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2021.07.26.1-SRP, com a hofnologação datada
de

� , RESOLVE registrar os preços da(s) emprésa(s) signatária(s),
conforme relação constante no U desta ata registro de preços, nas quantidades estimadas e

Ê máximas anuais, de agordo com a classificação por elas alcançadas, ateidendo às condições

previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de
rigisto

de preços, em
Presa

conformidade
com as

disposições
a seguir.

anexo
L

ALÁUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL
1. Processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Nº. 2021.07.26.1-SRP,
sujeitando-se as partes às normas constantes do Decreto MunicipalNº 012/2011 de 03/01/2011,
Decreto 058/2015 de 30/12/2015,

da LeiNº. 8.666/93 e suas alterações, e da LeiNº. 10,520/02. El

E;

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO f
2.1. Constitui objeto dá presente ata de registro de preços a Seleção demelhor proposta para
registro de preços pára serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão e entrega de

bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional para atender a Câmara Municipal de
Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência,

do edital do

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2021.07.26.1-SRP, no qual restaram classificados em primeiro
lugar os licitantes

glênatórios
nominados no anexo II desta ata de registro preços.

R

dá,

CLÁUSULA -�DA VIGÊNCIADAATADE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. À de registro de preços terá validade de 12 (DOZE)meses,

cónados
a partir de

sua
assinatur improrrogáveis.

TERCEIRA
à presenteata

=
4

kN

f CLÁUSUFA QUARTA� DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
4.1. Ogerenciamento deste instrumento caberá à Câmara Municipal de Horizonte/CÊ), no seu

aspedto
operacional.

FLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
5. Os preços registrados, a especificação dos serviços, os quantitativos, marcas, empresas
formecedoras e representantes legais, encontram-se elencados nos anexos II e II da presente ata

de registro de preços, em ordem de classificação das propostas de preços por item/lote.

Ed CLÁUSULA SEXTA� DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
6.1. Os serviços licitados deverão ser executados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar

da expedição da ordem de serviço/fornecimento pela local indicado pela Câmara Municipal de
Horizonte/CE.

Av. Prargisco Eudes Ximenes, 123 - Centro - Horizonte/CE - CEP: 62,880-678
PABX: 85 3336 - Fax: as

3336.
não ENPPJ:

oz.
121 - da

920.TRI 797/0001
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"18A CÂMARA MUNICIPAL DE

CLÁUSULA SÉTIMA�DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
7.1, As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contrataçõés
de fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento convocatório, nesta ata "seus

anexos, e na legislação pertinente.
7.2. As contratações dos registrados neste instrumento serão efetuadas através de ordém de é

serviço, emitida pela Câmara Municipal de Horizonte/CE., contendo: o número da ata de

de preços, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações
CONTRATADA, o endereço.
3. Poderão, também ser firmados termos de contratos decorrentes desta ata de rêgistro de

preços, que Serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmefite a todas, as

Ra disposições constantes
da Lei Nº. 8.666/93, inclusive quanto às

prorrogações,
alterações"Ema

rescisões. É

Este instrmerigo não obriga a Câmara Municipal de Horizonte/CE/a firmar qualquer
contratação, nem mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para
aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do

�

registyo a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
75. Á ordem de serviço será encaminhada ao fornecedor que deverá agsiná-la e devolvê-la a

CâsharaMunicipal de Horizonte/CE
no prazo máximo de 24 (vinte e quitro) horas, a contar da

. do seu recebimento,
7,6. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-ge a assinar a ordem de

serviço, sem prejuízo das respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais

fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os

prazos do primeiro classificado. Ê

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO

FINANCEIRO
8.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente soficitados os bens pela
CâmaraMunicipal de Horizonte/CE., na proporção da execução dos servigos licitados, segundo
as autorizações de/fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas

fiscais/faturas defidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidões

É federais, estadugis e municipais, todas atualizadas, observadas as condições,
«

da proposta é os

preços devidamênte registrados.
8.2, Por ocasjão da execução dos serviços a CONTRATADA deverá apresentir recibo em 02

(duas) viasÊ a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida,em nome da

CâmaraMúnicipal de Horizonte/CE..
8.2.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser Yequeridas

junto gCâmaraMunicipal de Horizonte/CE.
8.3. CâmaraMunicipal de Horizonte/CE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, dixavés

crédito em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento *

Aocumentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições editalícias e desta ata."

-48341. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao

A fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
Ed contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. "e

8.3.2. Para cada ordem de serviço, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.
8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas,

para verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
8.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fomecedor será

comunicado por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela Câmara

Municipal de Horizonte/CE, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05

(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. %á
8.3.5. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem

implicará aceitação definitiva do fornecimento.

a

Av. Franélsco Eudes Ximenes, 123 - Centro - Horizonte/CE - CEP! 52.880-078
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8.4. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são Irreajustáveis
8.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequênciês Es
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso deforça
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e

extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal

"=-situação, e antes de recebida a ordem de serviço, ser restabelecida a relação que as partes

pactharam inicialmente entre os encargos da CONTRATADAe retribuição da Administraçãoa
Rd

"para a Justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilibrig*econômico-romena

financeiro Tnícial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei Nº. 8.66/53, alterada e

consplidada.
e,

8.5.140s preçosregistrados que sofrerem reequilíbrio não ultrapassarão aos freços praticadõs
no meicado, mantêndo-se

a diferença percentual apurada entre o valor constante
da proposta de preçôs e aquele vigente nomercado à época do registro.
8.5.2. Caso o preço, registrado seja superior à média dos preços de

jnercado,
a Câmara

Municipal de Horizonte/CE solicitará ao fornecedor, mediante
correspondência,

redução do

preço;tegistrado, de forma a adequá-lo.
8.5. Fracassada a negpeiação com o primeiro colocado a Câmara Municipal de Horizonte/CE
corvocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os

.fómecedores classificados, respeitado as condições de fornecimento, o$ preços e os prazos do

primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que
poderá

ocorrer alterações na
ordem de classificação das empresas com preço registrado.
8.5.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os registrados que forem f
iguais ou inferiores à daqueles apurados pelo Setor de Cotação de Preços da Câmara

Municipal de Horizontg/CE, responsável pela elaboração e emissão da referida planilha, assim É
também, dirimidas as eventuais dúvidas que possam surgir.

Ê

f
à

CLÁUSULA NONA -DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
9.1. São obrigaçõesdo fornecedor:
a) Executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pela Ogmara Municipal de

Horizonte/CE, de/acordo com o especificado no instrumento convocatório, Hesta ata de registro
de preços e no tgrmo de referência, que faz parte deste instrumento, observado ainda todas as

normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizaido-se ainda por
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula otcondição aqui

estabelecida"
b) Assumifa responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e

quaisâguer
ônus de

origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, A

sejam jHabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que
lhesSejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento»,

JÁ reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto:do
gontrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções." 4) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Câmara Municipal de Horizonte/CE
ouaterceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou

Rd reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Da e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATADA
deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
£) Executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços da Câmara

Municipal de Horizonte/CE.
g) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de Horizonte/CE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, A

origigalmente

Av. Francisco Eudes Ximunas, 123 - Centro - Horizonto/CE - CEPI 62.850-078
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normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizaRdo-se ainda por
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula otcondição aqui
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b) responsabilidade pelo pagamento ds todos os impostos, taxas e quaisâuer ônus de
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pop

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dg
contrato.
h) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CâmaraMunicipal de Horizonte/CE, no tocaíão a

execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta
dia

de

Tegistro de preços. Í
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do

formecimignto, f.
inclusiye considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

Comniniçar
imediatamente a Câmara Municipal de Horizonte/CE qualquer alteração

to, enderego, conta bancária e outros julgáveis necessários para regebintento de

RN k) Possibilitar a CâmaraMunicipal de Horizonte/CE efetuar vistoria nas suas
fastalações,

a

de verificar as contlições para atendimento do objeto contratual.

D Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a Municipal de

Horizohte/CE, no prázo de 24 (vinte e quatro) horas úteis da recusa, no fodo ou em parte os

serviçds recusado pela Administração, caso constatadas divergências nás especificações, às
É

normas e exigências especificadas no edital ou na sua proposta de preços. /

É

m) FProvidenciar, no prázo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e
sem

ônus para a Câmara

Municipal de Horizonte/CE, a correção ou substituição, dos serviços não atender o objeto
edital.

m) À empresa vencedora deverá fazer ajustes nas peças, a pedido dá administração quando
houver necessário.
o) Manter, sob as pengs da lei, o mais completo e absoluto sigilo isobre quaisquer dados,

informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos; serviços executados a

Câmara Municipal de Horizonte/CE,, de que venha a tomar
conhecimerito

ou ter acesso, ou que
venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento bbjeto desta ata.

p) manter, durante a vigência desta ata de registro de preços, todas as condições
de habilitação e

qualificação exigidasho edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste.
9.2. São responsabilidades do fornecedor ainda:

a) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento

em questão, bem cômo pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuáis decisões judiciais, eximindo a Câmara Municipal Horizonte/CE de

-4 qualquer solidariêdade ou responsabilidade.
b) Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta a Câmaia Municipal de

|
Horizonte/CE/por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de

regulamentoa ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais

Í serão reenibolsadas a Câmara Municipal de Horizonte/CE, que ficará, de pleno direito,

autorizadá a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspóndente.
9.241. fornecedor detentor do registro autoriza a Câmara Municipal de Horizonte/CE a

descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das Taturas

pertimentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de
qualêjugr

Procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada
a prévia defesa. '

A ausência ou omissão da fiscalização da Câmara Municipal de Horizonte/CE não na
eximirá o fornecedor das responsabilidades previstas nestaAta,

pa CLÁUSULADEZ -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1. A CÂMARAMUNICIPAL DE HORIZONTE/CE obriga-se a:

a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os bilhetes aéreos.

b) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local de fomecimento desde que
observadas as normas de segurança.
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata de registro de preços. Sb
d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados

permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Av. Franéizco Eudes Ximenes, 123 - Centro - Horizonte/CE - CEP: 62.880-078
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CLÁUSULA ONZE -DA ALTERAÇÃODAATA

Fi

11.1. A presente ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
Contidas no art. 65 da Lei Nº. 8.666/93 e as disposições do Decreto Municipal Nº 012/2071 de

08/01/2011, Decreto 058/2015 de 30/12/2015.

"CLÁSULADOZE DAUTILIZAÇÃO DAATADE REGISTRO DE PREÇÓS
12. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos, durmo,

gua
ao vigêntia, poderá, ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da admigistração pública-..

municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante afivência do órgão
gerenciador. f
122. órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, queindo desejarem fazer
uso da;ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da, paramanifestação

possibilidade de adesão.

12.3 Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas
as condições nela

estábelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços Hecorrentes da adesão,

. desde que não
prejudique

as obrigações presentes e futuras decorrentes
da

ata, assumidas com o

Grgão gerenciador e os órgãos participantes. .

12.4. As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderã exceder, por órgão ou

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
12.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na f
totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item

Tegistrado
na ata dé registro de preços para f

o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de drgãos não participantes
que aderirem.

E 3

CLÁUSULA TREZE - DO CANCELAMENTO DA ATADEREGISÍRODE PREÇOS
13.1. A presente fáta

de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno
dipeito,

nas seguintes
situações: f
13.1.1 Por fato"superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, prejudique o

cumprimento,Âa ata, devidamente comprovados e justificados:
I- por razãgde interesse público; ou
N-a pedido do fornecedor.

; 13.1.2. Péla CÂMARAMUNICIPALDE HORIZONTE/CE:
a) Quaádo a empresa detentora do preço registrado descumprir as condições da Ata de"Registro
de Préços; AS

E) b).Ajuando a empresa detentora do preço registrado não retirar a respectiva nota de empenho:Qu

Afistrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
*

* e) Quando a empresa detentora do preço registrado não assinar a ordem de serviço ou contrato

no prazo estabelecido;
Quando a empresa detentora do preço registrado não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese

Rd de este se tornar superior âqueles praticados nomercado;
pd e) Quando a empresa detentora do preço registrado sofrer sanção prevista nos incisos II ou IV

do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
f) Quando a empresa detentora do preço registrado der causa a rescisão administrativa, nas

hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do art. 78 da Lei Nº. 8.666/93;
13.1.3. Pela EMPRESADETENTORA DO PREÇO REGISTRADO:
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências
destaAta de Registro de Preços; Yo

Av. Frangisco Eudes Ximenas, 123 » Centro - Horizonte/CE - CEP! 62.960-678
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«juntada ao processo administrativo da presente ata de registro de preços. N f

Será feiti-por publicação na afixação do flanelógrafo da CâmaraMunicipal de Horizonte/CE

pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente;

serviço no endereço constante do cadastro ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% =,

AL DE

T
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV
XV e XVI, da Lei Nº. 8.666/93.
13.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Nº.
8.666/93. f

13.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado, a qual será

18) CÂMARA MUNICIP

13.4:-No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação A

registrado a partir da última publicação.
13.5.%A solicit ção do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não SEr
aceita Câmará Municipal de Horizonte/CE, facultando-se à esta neste caão, a aplicação das

penalidades previstas nesta ata de registro de preços.
13.5.1./Não poderá liaver cancelamento do registro enquanto pendente a

gntrega
de ordem de

eim jornal de circulação local, pelo menos uma vez, considerando-se preçof a,

serviço já emitida. + f
13.6. Havendo 0 cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor,

relativas ao fornecimento do item. f
13/47. Caso a CâmaraMunicipal de Horizonte/CE não se utilize da prerrógativa de cancelar esta

"ita de registro de preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a suá execução e/ou sustar o
a condição contratual

infringida.

o f
CLÁUSULA QUATORZE- DAS PENALIDADES /

14.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das obrigações
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complemgntem, serão aplicadas,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93, alterada é cofsolidada, as seguintes

penas: 4

14.1.1. Se o fornscgdor ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar oufraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de

Horizonte/CE eserá descredenciado no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de

Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicação dasiseguintes multas

e das demais gominações legais:
L. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços:
a) Apresentar documentação falsa exigida;
b) Não igianter a proposta de preços;
c) Fraydar na execução da ata de registro de preços,
d) Cómportar-se de modo inidôneo.
14.2. Muita moratória de 0,3% (três décimos por cento) do valor do pedido, por dia de atraso

fornecimento de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ordem de.

(quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias.
14.1.3. Multamoratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso aa

superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado.
14.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtomos ao

desenvolvimento do fomecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração, desde que
não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de

qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de preços, no contrato ou

em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão

aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93, alterada e

consolidada, e na LeiNº. 10.520/02, as seguintes penas:
14.2.1. Advertência:

Av, Francisco Eudes Ximenes, 123 - Centro - Horizente/CE - CEP! 52.880-078
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14.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto
requisição, ou do valor globalmáximo da ata ou do contrato, conforme o caso;

:

14.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo
/
de 5

(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de

ArrecadaçãoMunicipal DAM.
3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do

Pagêmento a que o licitante fizer jus.
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor"devido

cobrado adrhinistrativamente ou judicialmente.
14.4. As partesse submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86/

fa 88 da

666193, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. f
14,5. À falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maigr e não eximirãa
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimeto das obrigações

estabelpcidas nesta

da

14.3.2 sera"

[eiNºà
8

1

Ea

CLÁUSULA QUINZÉ - DOS ILÍCITOS PENAIS
As infrações pendis tipificadas na Lei Nº. 8.666/93 serão objeto de processo judicial na

Aorma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

158Ã

CLÁUSULADEZESSEIS - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Ê
16.1. As despesas decofrentes das contratações oriundas da presente aja

de registro de preços, E

correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no respectivo: orçamento vigente, em f
favor da CâmaraMunitipal de Horizonte/CE, à época da expedição

das,
competentes ordens de

serviço/autorizações
dp

fornecimento.
É
E

CLÁUSULADEZESSETE -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
17.1.1. Todas as /alterações que se fizerem necessárias serão registradas! intermédio de

lavratura de termô aditivo à presente ata de registro de preços.
17.1.2. Integramá esta ata de registro de preços, os seus anexos, o edital de prhgão que lhe deu

origem e seus:anexos, e as propostas das empresas classificadas por item. A

;
17.13. É védado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços o contrato

decorrente? presente registro para qualquer operação financeira, sem prévias expressa

E) autorização da CâmaraMunicipal de Horizonte/CE.
17.2. CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das

preriagativas
dispostas no artigo 58 da LeiNº. 8.666/93, alterada e consolidada.
175. A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscal.e

EA omerciais não transfere a Câmara Municipal de Horizonte/CE a responsabilidade por

, pagamento, nem poderá onerar o objeto desta ata de registro de pregos ou restringir a *«,

regularização e o uso dos bens pela Administração.
17.4. A CONTRATADA, na execução do fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades

A contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da

Administração.
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L
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execução deste contrato, em obediência ao disposto no $ 2º do art. 55 da Lei Nº. 8.666/93,
alterada e consolidada.

,

"Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de preços, na presença de 02 úiuas) f
testêmunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais eleitos.

de

i Carlos Elo;Cavalcante Lima
Empresa

f

Pyesidente
da CâmaraMunicipal de Horizonte CNPInº f

* GERENCIADOR DETENTORA
O

Ê

Testemunhas:
sean

|

é

1. CPF:

2. CPF:
| |

f

f À

/
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CLÁUSULADEZOITO- DO FORO
18.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentesãa "a

vei CÂMARA MUNICIPAL DE

o
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ANEXOI- UNIDADE GESTORA INTERESSADA f N

À
|ÓRGÃO GERENCIADOR

"4, CÂMARA MUNICIPALDE HORIZONTE/CE N
DE HORIZONTE/CE Pa

f "amar
DA CÂMARA MUNICIPAL

EE
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ANEXO II -RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS
REGISTRADOS
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1. RAZÃO SOCIAL
"CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
REPRESENTANTE
RGNº
CPFNº

f E

em,

iram

pi
Fed

e ad

ae É
ÉE

Ê

f
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É
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4
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E
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ANEXO II
-
REGISTRO DE PREÇOSUNITÁRIOS, ESPECIFICAÇÃO DOS/

SERVIÇOS, QUANTITATIVOS,MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS

Tm,
Estê-documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. o

De,"celebradin.entre
a CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, através do Presidente

Câmara Municipal de Horizonte/CE e as empresas cujos preços estão a seguirségistrados por
item, f

Razão Social:
CNPJNº': Ê

Ed E) VALOR Ei

j : VALOR QIDE. VALOR
cre UNITÁRIODE

|

ESTIMADA
| |

ESTÍMADO DA

rrEM ESPECIFICAÇÃO UND TRANSAÇÃO PASSAGENS TRANSAÇÃO
pAJSAGENS CONTRATAÇÃO

í R$ AÉREAS C=(41B) Í R$ E=(C4D)
A (4) €B)

1. Taxa por transação �

|
visando a contratações
faturas e eventuais de

serviços de assessoria,
cotação, reserva,

|

SERV. R$. 100 R$ R$ 50.000,00 E$
emissão e entrega de

|

i
bilhetes de passagens

|
É

areas no âmbito |É

nacional. A

Ê
dm
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ANEXO IV �RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES ;
COMPONENTES DO CADASTRO DE RESERVA

"Conforme edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2021.07.26.1-SRP, segue abaixo relação
nominal dos fornecedores componentes do cadastro de reserva da ATA DE REGISTRODE A
PREÇÕS)Nº. A, q

EM

1,RazÃo SoçuaL:
, CNPJNº.: �� f

ENDEREÇO:+ /
| TELEFONE: +

REPRESENTANTE;o
RG f
cerNa f

rimas
bi Ê

Ed E

Did

|

é i f
i f

f
E) f

f |
;
Ê
Ê A É

É Ê 4

Ê
E

Ê o
Ê

á

a

N$
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PREÂMBULO
A Câmara Municipal de Horizonte/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ sob o nº 02.121.797/0001-00, com sede na Avenida Francisco Eudes Ximenes; 123,

= Centro, Horizonte/CE, CEP.: 62880-078, neste ato representada pelo Exmo. Presiderite da

msm "Eâmara Municipal de Horizonte � Sr. Carlos Eloy Cavalcante Lima, doravante denominada E

CONERATANTE, e de outro lado, a empresa. pessoa jurídica de direito privado, sediadaa

ANEXO V �MINUTA DO TERMODE CONTRATO N

"as inscrita no CNPJ Nº. seu representante legal, Sr. , CPF Nº. ASsdoravante
denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE tnegdiante

�� por
CONTRATO

as clâusulas e condições
a seguir estabelecidas:

q
Ê tra

%

5

[CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL E

|
11. Prócesso de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2021.07.26.1-SRP �

Ata de;Registro de Preços nº , em conformidade com a Nº. 8.666/93, Lei

]

123/2006, Lei 147/2074 e suas alterações c/c os termos da LeiNº. 10.520/62.
iel

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Ei

para servi
aéreas no âmbito nacional para atender a CâmaraMuni

Constitui objeto deste contrato o Seleção de melhor proposta pára registro de preços
iços de assessoria, cotação, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens

cipal de Horizonte/CE.

24

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO DE
TAXA DE

TRANSAÇÃO
R$
(A)

QTDE.
ESTIMADA

DE
PASSAGENS
AÉREAS

€8)

VALOR
TOTAL DE
TAXA DE

TRANSAÇÃO
R$

C=(AxB)

ESTIMADO

PASSAGENS
É R$

VALOR
TOTAL DA

CONTRATAÇÃO
R$

E=(C+D)D)

1. Taxa por transação �

7
visando a contratações
Futuras e eventuais
serviços de assessorig,
cotação, reseria, |

SERY. R$ 100 R$ R$
90:200,00

R$
emissão e entroga/de

masa. tilhetss de passagens
aéreas no âgibito
nacionel. Fi

ALOR

ITEM

(

dg

Ng

4

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR E DO PAGAMENTO
|

3.1. O presente contrato tem valor global da contratação de R$
( ), O que corresponde a soma do valor total das taxas de transações com a

f soma do valor estimado de passagens, a ser pago na proporção da execução dos Serviços,

seguido as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade cem as

notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidões

J

preços adjudicada.

3.2. A CâmaraMunicipal de Horizonte/CE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através
A de crédito em conta corrente mantida pelo fomecedor, após o encaminhamento da

documentação tratada no subitem anterior, observadas as disposições editalícias e deste

contrato.
3.3. Por ocasião da execução dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar recibo em 02

(duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome da

CâmaraMunicipal de Horizonte/CE.
3.3.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser requeridas

junto a CâmaraMunicipal de Horizonte/CE � Setor Financeiro.

fêderais, estaduais e municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta dê

>
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3.3.2. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição,contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

3.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas,
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal.

"-3,3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor,Será
comunicado por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela Câmara A
Municipal

de Horizonte/CE, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa noprazo de

(vinco) dias"úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

33.5, Nenhumi-pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e

Ss aceitação definitiva do fornecimento.

O

gbrigações>nem
implitará

Ê

[CLÁUSULA DA VIGÊNCIA
41. O produzirá seus jurídicos e legais efeitos a

partir
da data de sua

assinafura e vigorará de de podendo ser prorrogado cago seja permitido pelo
art. 7 da Lei nº 8.

QUARTA
presente Instrumento)

até
666 93

| CLÁUSULA QUINTA � DA ORIGEM DOS RECURSOS
|

"8,1. As despesas deste: contrato correrão por conta da(s) dotação(cdes) orçamentária(s) da

Câmara Municipal de | Horizonte/CE: Elemento de despesa:

| CLÁUSULA SEXTA DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES | /
6.1. As partes se

obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do

instrumento convocatório, da Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada e
da
LeiNº. 10.520/02.

6.2. A CONTRATADA obriga-se a:

a) Executar os ferviços dentro dos padrões estabelecidos pela CÂMARA MUNICIPAL
DE HORIZONTE, /de acordo com o especificado neste instrumento, "pbservando todas as

normas técnicas eventualmente regulem a sua execução, responsabilizando-se, ainda, por

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula outondição;
b) Assumiy"a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos,"taxas e quaisquer

ônus de federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encarios judiciais ou

extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantég da execução

do contrato" que
lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência

da

execução"(dos serviços;
Ê c) "Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

objeto
do cóntrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

dy Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CÂMARA MUNICIPAL"DE
-ORIZONTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços,

A excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão

Rd interessado;

e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato.

Rd As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado

deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas

]C

À

que

E
Ei A

sn
re rd

origem

não *

convenientes;

f) Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de "a
acordo com o Art. 65, 8 1º da Lei 8.666/93;

qu ;
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g) Executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços da
CÂMARAMUNICIPAL DE HORIZONTE; Ed
h) Comunicar antecipadamente a data e horário da realização dos serviços, não gendo
aceitos os serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes

|
deste

instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito

fuiicionamento e conclusão do objeto contratado.
f

"Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CÂMARA MUNICIPAL
HORIZONTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como?"dar"tiência a

CÂMARA MENICIPAL DE HORIZONTE, imediatamente e por escritó,
de qualquer

anormalidade quéyerificar quando da execução do contrato; Ê
Dispor-se attoda e qualquer fiscalização da CÂMARAMUNICIPAL:DEHORIZONTE,

no
tocante

à realização dos serviços, assim como ao cumprimento das
obriggções

previstas nesta

Ata;
k) Prover todos os meios necessários à garantia da plena, do

fornfcimento, inclusiveiconsiderados
os casos de greve ou paralisação deiqualquer natureza;

Comunicar imediatamente a CÂMARA MUNICIPAL DE
HORIZONTE qualquer

"alteração ocorrida no
eridereço,

conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento

mo de correspondência; Í

m) Possibilitar a
CÂMARA

MUNICIPAL DE HORIZONTE efetuar vistoria nas suas

instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;

n) Respeitar e fazêr cumprir a legislação de segurança e saúde
nq trabalho, previstas nas f

normas re pertinentes;

0) Substituir em fualquer tempo e sem qualquer ônus para a CÂMARA MUNICIPAL DE
HORIZONTE, no pr izo de 48 (quarenta e oito) horas úteis da recusa, ho todo ou em parte o

objeto recusado pela administração, caso constatadas divergências, nas especificações

relativamente às
normas

e exigências especificadas neste Instrumento, no Edital e na Proposta,

ou, quando for o/caso, da amostra, com os serviços entregues, sujeitandh-se às penalidades

cabíveis;
p) Mantey" seus empregados, quando nas dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE

HORIZONTE, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA,
no qual

constará, ng"mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia
>

f Ee) Manter,
durante a vigência da Ata e do contrato, quando for o caso, todas as.«condições

de habilitação e qualificação exigidas no Edital, nos termos do Art. 55, Inciso XII, dg Lei nº
8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA;
rn)" Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrênciado

o
ornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo»,

* nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CÂMARA MUNICIPAL DE "=.
de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

8) Toda 6 qualquer multa, indenização ou despesa imposta a CÂMARA MUNICIPAL DE
HORIZONTE por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de

regulamento a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais

serão reembolsadas a CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE, que ficará, de pleno direito,

autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.

9) O fomecedor detentor do registro autoriza a CÂMARA MUNICIPAL DE
HORIZONTE a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente Ve

ca
s

a
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das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de
qualquer.

procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

u) A ausência ou omissão da fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE
não eximirá o fornecedor das responsabilidades previstas nesta Ata.

falta de quaisquer dos serviços cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado,

Tão-poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução A
dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujgita pelo não...

"eumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
6.354 CONTRATANTE obriga-se a:

a) Indicar Jocal em que deverão ser realizados os serviços.

b) Efetuar "pagamentos
devidos nas condições estabelecidas neste Terção

de Referência.

c)
|
Designar seiyidor para a fiscalização do serviço.

1

d) A prestação de informações e esclarecimentos necessários à execução do objeto ou que
a ser solicitados pelo representante da Contratada; f

e) (0) recebimento; do objeto contratado, atestando-o ou rejeitandofo
caso não esteja de

com as especificações
trazidas neste Termo;

A comunicação jpor escrito e tempestiva à Contratada referente à qualquer alteração ou

nato irregularidade na execução deste Contrato;

g) A solicitação de:esclarecimento, correção e solução de incoerênbias, falhas ou eventuais Ei

omissões constatadas, ônus adicional para a CONTRATANTE, independente da

responsabilidade, mesmo após a conclusão das etapas e do encerramento do contrato e que

forem julgadas como nécessáriasà conclusão do processo de desapropriação e indenização;
Os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das

formalidades legais. j

|

CLÁUSULA SÉTIMA -DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE DO CONTRATO |

7.1. - Qualquer altefação contratual só poderá ser feita através de aditivo, e contemplada pelo
art. 65 da Lei xº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, após apresentação

da devida

justificativa pela;futoridade administrativa.
7.2.- REAJUSTE: Os valores contratados não serão reajustados antes de decoltido o período de

os

I

venh

acordo

isem

À,

se

12 (doze) mesés.
73 - Havendo prorrogação do prazo de vigência do contrato, conforme legal, por
imteresse e;Âniciativa das partes, os preços poderão sofrer reajuste após o período de 12 (doze) NV

:

meses, como base o índice oficial da variação de preços, o IGPM-FGV.
f 74 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos A
f do coiitratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, desde que

objétivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese. é
de

sóbrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,,
"tetardadores ou

impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,

Ed fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos

"termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato

previsão

tofnando
4

caso

administrativo.

[CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ]
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93.
8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de executar o serviço ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar O retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
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fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Horizonte /CE e será.
.

descredenciado no Cadastro de Fornecedores da CâmaraMunicipal de Horizonte /CE pelo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações
legais:I Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

Recusar em celebrar a ata de registro de preços ou o termo de contrato dela
decolxente

quairdo,regularmente convocado;
Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

,

chNão manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na execução do contrato;
e) Coimportar-se modo inidôneo; f
Multamoratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer
objeto icontratual solicitado, contados do recebimento da ordem de serviço no endereço

j constante do cadastro de fornecedores ou da ata de registro de preços, o limite de 15%

E (quinzé por cento) sobre o valor do serviço, caso seja inferior a 30 (trifita) dias, no caso de

prazo

Am
,

=D)

de

até

retardamento na execugão da entrega dos bens;
NI.Multa moratória dé 20% (vinte por cento) sobre o valor do

serviços
na hipótese de atraso

superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado; í
A.1.2. Na hipótese de jato ilícito, outras ocorrências que possam

atarretar transtornos ao
"
desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens/serviços, às

atividades
da Administração,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante
de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registio de preços, no contrato f

ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos anteriores, serão

aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nt 8.666/93, alterada e

consolidada, e na LeiNº. 10.520/02, as seguintes penas:
a) Advertência; E)

b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor da requisição, ou
do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
8.2. O valor damulta aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal!'no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da nótificação ou decisão do recurso, por meio de Documénto

de Arrecadação
Municipal �DAM.
8.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será

automaticamehge
descontado do

pagamento a que o licitante fizer jus.
8.4. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor será cobrado

administratiyamente ou
judicialmente.8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a da Lei Nº.

8.666/935"alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
8.6. Afalta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e nãoximirá a

CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das
obrigaçõesestábelecidas neste contrato.

stibitens

objeto

devido
)

Ê a,

CLÁUSULANONA - DA RESCISÃO
E 9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as E,

Ed consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno
direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA
o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da
sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses
previstas na legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da LeiNº. 8.666/93.
9,3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei Nº.
8.666/93. o

a
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CLÁUSULADÉCIMA �DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.
2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação eà

proposta licitatória.
10.3:*4 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das

Prerrogativas

q
MARA FisCA D E

é»
oOÉ

em

10

dá

dispostas"no art. 58 da LeiNº. 8.666/93, alterada e consolidada.
(0) presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administraçãoou acordo

das
|

partes, comas devidas justificativas, nos casos previstos na Lei Nº. 8.666/93."105. inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais Em,
* comeréiais não a CONTRATANTE a responsabilidade por sey pagamento, nem

poderá: onerar o
objeto

do contrato ou restringir a regularização e o dos bens pela
Administração.f 10,6. A CONTRATADA, na execução do contrato; sem prejuízo ds responsabilidades
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da

Adrpinistração. i Ê

10:7. A Administração fejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os

.."termos do termo de refetência, da proposta de preços e deste contrato.
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas

pos
peças que formam o

procedimento licitatório a proposta de preços adjudicada.
10,9. A execução do coritrato será acompanhada e fiscalizada por Servidor designado, de acordo
com o estabelecido no aft. 67 da Lei Nº. 8.666/93.

[CLÁUSULA ONZE 4DO FORO
|

11.1. O foro da Comaica de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da

execução deste contrato, em obediência ao disposto no & 2º do art. 55 da Lei Nº. 8.666/93,
alterada e consolidad |À

Ed

Assim pactuadas,as partes firmam o presente Instrumento, em 05 (óinco) vias, perante |

testemunhas que
4

fambém o assinam, para que produza os seus jurídicos e legáis efeitos.

É <<<DATAD>>>
Fo

; A.
à %

Ê

f Carlos Eloy Cavalcante Lima
Presidente da CâmaraMunicipal de Horizonte EMPRESA EN EN

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

1, CPF:

2. CPF: "a,

S

transfere a
Áiso

ic

)

3

o)
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