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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N, OO2l2022pRocnsso ADrmusrurrvó n" azo,+ i ón1]:
T-EXMO DE CONTRATO N" 42O.4IO.O ff2022
MODALIDADE: TOMÂDA DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBÂL

oB'IETo: clnh-rtrçro dc prcrtrçro de scrvlçor téculcoc erpccrr[zedes dc conrultorh c r$êrsorrrvkrdo: (i) Lcvutrmato 
" .-rfu.lÉ, on ,*"fr." a. ..nrn . ,.n;;à* üvcrrrsrincrurrve: TLF, TLA, rlabrte.se de t".rl. au s"oçlo eólrca e sorer, ISSeN de rnstituiçõcÍinanceiras e postos de atendimento, t"o"niior, cartórios, construtoras, dentrc outros;(rr) Emresão de reudos c parercer* técnrcor iobrt grnde-,1! eré,,ces 1"orsumo, energâ,porêncre' denrre outros) i-sobre quadro a" ririrniçlo pt,i., iôipirr."ia, r repeüçãodc rndóbÍtoe dccoat-nrcs dc cob.rçx r"a""n ",t ..i,r.l "., üií'JJ"i.gi. .noi""dc rrrurrrrdrdc do Mrroicsios.Árrlçro J* oorçt a. r.lnÀ-"o]ãã'e cobrençesreellzados por meio de Termo de Ocorrêncie e inspeção (TOI)

PRETT'ITURA MI,'NICIPAL D-ESUCUPIRA DO NT.ICXáO - IUA. §ECRETARIA MT]NICIPALDE FINÂNÇA§ - inscrita no_cNpJ o" oihi.ris/0;ôiiz, ,o- endereço na Rua são José, n"477,centro' cEP: 6s'6óB-000 - -sycupig 
a" ú".iia"nra,' ,ir.," uro representada peta secretória deAdrnhktnçõo r s.. Klévre,lÍrrr'r.rr-. ac Soisi ú;;i;,.q poradon da ccduia dc rdenridadc RGiob o n'0acuaz20rG3 ssp/trA, inscrito no óii,n o o rb.zs.ssr+2, Ã-o.,,r," dcnominado,simplesmente, CONTRATANTE;

INovE sERvIÇos DE TREINAMENT.' E coNsuLToRA EM*RE.ARTaL LTDA, IN..RITANO CNPJ Nc 32.0.t9.9.úll0001{6 localizadi n" Àr.-í*,"._O.ront, n" l7ó5"ü, 1ZOS " IZOZ,Aldeota - Fortaleza - cc' Nest.ato rcpresentada pcla so. Ào. Marle Fefipe lllrr, cpF n" E55.761.073-49, Doravante denominada sirnplcs.*r" CoúÉÀiÀ»i
o .,NTRATANTE e a ..NTRATADA, acima especiÍicados, têm entre si ajustado opresente Termo de conúato conforme Tomada de ú; ,. oozzoíj,-*guú-J *i", pr"."i,o* de direito- público, especiakneme p*r". r.i 

";'s.àooói1",*ó,I, .wetivamente, os principios da tecia gaal doscontÍatos c disposiçõcs de direito privado, bcrn .o,,r,,Ji"nt" as seguintm crâusuras e cúdições:
cr,Áusur,l pnIMEIRA - Do oBJETo

t'0 o pre§entc contrsúo tcm como objcto a "contratagõo de prestaçâo de scrviços técnicosaspecializados de consultoria e asscssorie üúdo: (i) Levanumcnto e constihriçâo de rcccitas dc naturezatributririas divcrsas, incrusive: TLF, rre, C"ú-ü"-ã" ,o,."s de geração ári"" 
"-àr"., IsseN deinstituiçôes financeiras e postos a" ut*aír.nio. ú-rario.,, .*ffi .ã^"iüÀ, a.ntre outros; (ii)Emissâo de laudos e parccercs técnicos sobre g.*J"Ã erétricas (consumo, cncrgia, potência, dentreoutros) e sobre quaÚo de iluminação p,iuli.u iqrn- riiando a tepetição de indóbitos decorrentcs decobranças iudevidas (a maior) n^ "-d d" "*àilíe"i"" de titularidade do Municipios Anulação dourcduçâo dc vatmcs rcfcrcotes a coü,.oçrs rcaizaaisÇ-iio a. r.r-o o" o...*J"rl"»"ção (ToD-.

2.o cr,Áusut.t sncIJNDA _DA noreçÃo onç.l,urNrÁnra
2.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:

Tf,RMO DE CONTRATO

Rua Sào José, N.479 . Cêntro - CEP: 6566E-0OO - CNPJ: 01.6 12.338/0001 {7
Fonc/fâx: (99) 3553-1098/1019

AN^ M R|,lk*.,6-
FÊuPE ffiãif
t07y8

Exercicio finance tro 2022.
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O3.OI - SECRETARIÁ, MI,JNICIPAL DE FTNÂNCÂS
o4.t29.0ü04.2m9.0mo _ MANUTENÇÂO r r*ã. i"to. Triburário;
3.3.90.39.00 - outros Serviços Terc"irá _ p"r*" iJaii".
CLÁU§I]LA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3'0' o prcscnte conhato tcm vigência dc 12 (Dúzc) meses, contados dâ d.tr ds assinâo*a do c,ontnto,Íicando ressalvado o dirçito -4" 
" c.núÃiã-'rescindi-ro durante sua ügência, caso ocora odescumprimcnto de qualquer cláusula cont atuai.

3'l o pÍ§§ente contrato pode ainda ser pronogado por iguais e sucessivos periodos, até o limirc de 60(sesserrta) meses, ou aditivado, n ao n* t"r-* ã"-"ágá 5i, inciso II, r"i n;-s:dó;gJ. '

CLÁU§T'LA QUARTA. DO VALOR

'.- 4'0' o valor do contrato' eio efetivo pagamcnto pelos serviços prestados, eshí condioionado ao êxito dademanda, considerando o cfetivo favorecúilil;;ao 
"orc 

ru"ipri, iiãaãã.àu* * varores queforcm efetivancnte canccradoJcxcruiaovoutáos r"ãrrp**ao. ao Municipio, cujos fatos gcradoressejam objero desre conhato, pago, i-aiutu.*t" ffi ál*rto.

LoftEs DD,scRrÇÁoDo
SERVIÇO

VÂLORMÁXIMO
ESTIMADOA

RECUPERAR (R$)

PERCENTUALDE
Rf,TORNO§OERE

PROVEITO
ECONôMICo/r.INA.i\[

CEIRO

PRDÇO
PROPO§TO.

VALOR
GLOBALDO
CONTRATO

(R0)

LOTE
0l

Cmtrrtação dc
assessoria técnica
especializada para
prestação de
scrviços técnicos
cspccirlizadm tra
árca dc
Recuperação de
receitas referentes à
taxa de localização
e funcionamento
(TLF, TFF) c raxa
de licença ambiental
(TLA) das esrações
de rádio base
(ERB's) - anrêms .
empresas do setor
de
telecomunicações e
ÍEcuperação de
receitas de nat:lreza
tributírias diversas.

Rl 198.272,03 2ff/. R$ 39.654íl

LOTE CotrtÍâtação de R$303.272,32 2ú/o RS 60.654í6

FEL,I}E

Rua Sào Jocé. N" 479, C.Itto - CEP: 15668-000 - CNPJ 01.612.33t/000157
Fonc/fax: (99) 3553J 09ti/lOl9

\E-rnail: prsfctturüuqrplrrdorlrctio6Tgrnrn."om
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assessoria técnica
especializada na
área de eaganharia
elétrica üsando a
elaboração de
auditorias e laudos
técnicos, mediute a
confer&rcia das
faturas de energia
elétrica da
administração direta
e indireta do
Município,
elaboragâo de
memorial de cálculo

con§umo e
pot&lcia do parque
de ituminação
ptiblica, vtrificação
do modelo tarifiirio
aplicado em cada
unidadc
consumidorr, e
aruilise dc cobrança
realizada por meio
de Termo de
Oconàrcia e
Inspcção (TOI).

dc

VALORTOIAL R§ r0e36r7
(CEM MIL, TREZENTOS E OITO E OITENTAE SETE CENTAvos)

CLÁUSULI QUINTA - DO PAGAMENTO

5'l' o pagmrcnto scrá efcoado. ry " 1nt conprrovação por meio dc dcnrsrstrativo do cfetivofavorecimento por parte do ente municipal, conforme JáÀuú supra cltaaa.

a) A remuneração pelos serviços. prestados, objeto desrc procedimento ricitatorio, seÉ pagac"tçlusivamentc e condicioaado eo cxito ar acnunal, 
"oiriá".uruu " 

in"ioe*io ao *.*ip*.*ar"r 
",",coôra&.

b) conclusão das atividades e seus respectivos resultados serão recoúecidos pelo gestor e por meioda análise dos "Reratórios demonstrativos dos benefrcios economicos Íinancciros outiãos; prwiamenteapresentados pcla Contratada para subsidiar o fatummento dos scrviços.

c) Toda apresentaçii,o dc faturas devc scr concomitatrtc com a obtençii,o de docurnertoscomprobatórios do à<ito alcançado.

d) o pagamento pelos suviços prestados poderá ocorrer de forma fracionada considerando a aplicaçãoda Taxa de sucesso uma única vez aob." o o,ootunt, .oÀp.ouuau*.rte .ecuperaào. 
- 

Ar^M Ru^tu._b-
FELPE iÊiãp
Dt 5.85516 *s$hre
1íl71tyt

Rua São José. No 479, Ccnro - CEp:
Foncfax: (99)

. CNPJ:

E-mail:
3553J09E/lOl9

01.612-338/t)001-67
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5.2. O Os pagamentos serão sfetuados no prazo mrkimo de até 30 (trinta) dias, contâdos da dar{ deentrada do requerimento e fatura-recibo no Protocolo do Órgaofarte CONTRATANTE, ou ear ouüo prazoque podcni ficar ajustrdo corn o CONTRATANTE, inclusivc quanto eos sú pcoa dcassistir direito às veóas e aüralização dos valores na forma legal.

:;i;",Jffi, 
efcito de pagamento, a COMRÁTADA deverá aprcsenrar os documenüos úaixo

a)

b)

c)

Certidão de Regularidade Fiscal Federal, Municipal e previdenc iria.

Certidão de Regutaridade do Fundo de Garantia por Tcmpo de Serviço _ FGTS.

CNDT.

i;Í;r.. 
o notâ fiscar referida acima dwe apresenrar discriminadamante os serviços fomecido a que se

5.5. As not s fiscais/fatras que apt€scntaÍeÍn incorroçõcs scyão devolvirtcs à CONTRÂTADA c ncstecas() (, venclmcttto drr-se-á no pram de 30 (trinta) dies, cmtados da aprescntaçâo da documentaçàodevidamente corrigida e válida, não ocorrcndo neste oaso, quaisqucr ônus por parte da Admiuistração.

5'6' Neúum pagamento sení efetuado aos- adjudicaüirios enquanto pendente de liquidação ou qualquerobrigação financeira que rhe for impo.t" r* ,irtoa" a. Ãiiiaae ou ram ac entega do serviço.

cLÁu§uLA §EXTA - OBRTGAçôES DA CONTRATANTE

a) - COMPETE AO CONTRÂTÂNTE:

'l.l - Fomecer ss ítrí^s e endereços complctos dos locais de recebimcnto do serviço paraCONTRATÂDO;

'1.2 - prestar as informações c os esclarecimentos que venham a ser solicitados pero contatada;

..- 7.3 - efetuâr o psgsrnento
rabdhdes;

periodicemcntc, imcdiatamentc após sfcrições drs rcspcctivrs horas

7 '4 - exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços objeto do presente contrato.

cLÁusuLA sÉTrMA - oBRrcÀÇôns ne coxrur.Loe
e) A CONTRATADA OBRIGA§E A:

8'0' correrá poÍ conta da CoNTRATADA qualquer prejuizo causado ao servigo em decorrência douiÊn§poÍtê.

8'2 Entregar os serviços, na quEntidade, quaridade, rocar e prazos especificados no cronograma deexecução do contrato.

8'4 
. Entregar o serviço do contrato- seÍl qualquer ônus para a GoNTRATANTE, estando incluído novalor do pagamento todas e quaisquer desp*"'., t"i, ."." Lirtos, frete, seguro. 

fiii *mr.

Rur SÀo Jo«i. N.

E-m&il:

o

\
.Í79.Cc,|to-CEP:

FoD.Jfâx: (99)
65668-Àm - CNPJ:
3553-t098/lol9

01.61233A/0/J/Jt-67

DtAS.85!r6 daúrro4-
to7r4, ãi,ifE"
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8'6 
,Zelar 

pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-sc todos os recun5os e serviços humanosnece$úÍios pare trnúo.

8'7 Re'sponder pelos encaÍgos trabalhistas, previdenciiirios, fiscais, comerciais e tributírios, resultant€sda execução do contrato, nos termos do Art. 7i 
'dut"i 

s.ií6isl,com suas arteraçõe;. 
- ---'

E'8 Arcar com todas as despesas dirctas e./ou indüetas relacionadas com a execução do objeto dacoÍlbataçiío.

8'9 Manter-se durante. toda 
1 e1e-cucão do contrato, em compatíbilidade com as demais obrigaçõesassumidas, todâ§ as condigôes de hab itação e quarificação exigidas na rtit ia" qu" drrâo origem ao\/ contrato,

8'10 A CoNTRATADA sc obriga a rcconhoocr oç direitos da ,Adninistação, em caso dc rescisãoadminisaativa prevista no Arr. n aaUi g.666tg3.

8'l I A CoNTRATADA comprometer-se-á a dar úotal garantia quanúo à qualidade dos serviçosfornecidos, bem como, efetuar a substituição, e rotatmente x õra, o,p"ri.as d; ;ú;;; ,.-iço fomocidofora das cspccificeções cqtsBrltcs dr proposta aprcsentada.

8'12 correrão por conta da GONTRATADÂ todas as despesas de seguros, hansporte, tributos, encargosÚabalhistas, fisoais, oomeroiais-e previdencirírios, decorrentes da prestação dos serviços, respondendo pelosmesmos nos termos do art. 7l da Lci n g.666/93 com suas alteraiões.

8.1 3 Não tansfcrir a ortsrn, no todo ur crn partc, o contato, scm rcvia c sxprcs.sa anuêrrcia daCONTRATANTE.

8'14 Assumir inteira responsabilidade pela execução do cohtrato e efetuá-los de acordo com as.- especificrções constântcs ds Foposta e/or insüuções dó contreto.

8'15 Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, ahaves da fiscalização do contrato,qualquer anormali dade verificada.

816 Responder civil e paralmente por quaisquer danos aos serviços ou pessoais ocasionados àÀdministraçiio e/ur a tcrcêiro§, por serts emp.e-gadd dobsa tltr cuhqimr€nte.

8.5 Antes de spresentâr sua Pruposta de Preços, o licitante dwerá analisar, oonsultar rs especifi cações,executando todos os leventaÍncntos, de modo a nio incorrcr em omissões, que Jama§ podcrào ser alegadasna prcsteção dos seÍuços em fevor dc eventuris pretarsôcs dc amcscimos dc preços, altcraçâo da date deentrega ou de qualidade.

8.17 Fiscalizar o perfeito cumpnmento do objeto do confato, cabendo-lhe, integralmente o ônusdecortente, da fiscalização excrcida pela CONTRATANTE.

8,I I Arcar com evcnhtais gejúms causados à CONTRATANTE e/ou â trrccims, pmvocados porineÍiciência ou cometida por 3cu8 ou prrpostos, aa cxeclção do conrao.

Sào ,oré- N'4 Certso - eTF: ô5668{00 - CNPJ:

8' l 9 Indicar à CoNTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e recebercomunicações ou transmiti-las ao executor do contrâto conforme estúelecido no art. 6g da Lei n g,6ó#g3.

8'20 Informar na Proposta de Prcços a qualificação do Reprcscntante auüorizado a firmar o contraa. 
ffi ffi

R|la

E-rnail:
Fone/f6x: (99) 3553-1 096/lOl 9

0l .612.338/ü)01 -67

or sr5 â
.e :#

\
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8;?1. .E- nenhuma hipótcse veicular publicirladc ou qualouer
oDJeü) do contratto, scm prcvia autorização da CONTRÁTÀNiE.

outra informação acerca d's atividades

a meis ampla fiscatizaçfu da CONTRATANTE, por rncio de sars fisceis/gesúores, a

8'22 Assumir tods§ e quai§quer reclamagões e aÍcar coln os.ônus.decorrentes de ações judiciais, porprejuízos ávidos e originados ú execução d" c"r*iq . qr" sejam ajuizados conüa a coNTRATANTEpor lerceiros.

8.23
qualquer época durante a ügência do Conhato, qual podcráa

8'24 Fornecer o serviço mcdiante o quantiativo solicitado, atraves de autorização da secretariaSolicitânte.

8'25 Apresaltar a Nota Fiscal/Fatura correspondente à prestação dos serviços, na qual dwená constaÍ adescrição, a quantidade e os preços unitário e tátal dos servrços executados à Administração.

8'26 cumprir, durantc a prestaçiio dos serviços, todas as lcis e posturas foderair, estaduais ou municipaisügentcs e atinentcs, sendo a ri,nica rcsponsrivel por pre;uízos d.;o*rrÀ 6;-i#ç.ã;" quc houver dadocau§a.

8'27 Empregar mão'de-obra especializada, trabalhadores e serviços em quantidades suÍicientes paraatender as demandas da CONTRÂieNTS.

8'28 Fomccer' sempÍe que solicitado pela cONTRÀTANTE, os esclarecimcntos e as informaçõestécnicas pertinentes.

CLÁU§ULA NONA - RECEBIMENTO DO OB.IETO

9.1. Constrt das incguleridadcs no ójcto cuüranral, o Coítr.ttnte podcní:

9'l'l' 
..se disser respeito à especificação, rejeiuí-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ourescindindo a contratação, sem prejuízo das ienataaaes cativels;

ser efetuada nas dependências daCONTRATADÂ, rudo isro visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

9.1.2 Nr hiporcse dr sttbsti$&Ao, e Coabrtada dcveni fazê-lr cm con e iadicação dano prazo ruáximo de 24 (vinte e quaro) horas úteis, contados da notiÍicação por escrito,mantídos o preço inicialmente contÍatado;

9'l'3 
..se disser rcspeito à difcronça de quantidade ou dc paÍtcs, dctcrminar sua complÊmentação ourcscindir a curtratação, sem prcjuízo das penatirladcs cóíveis;

9.1.4 Na hipótese de a Contratada dever:í fazê-la srn conformidade com a indicação doContratante, no pÍaz,o máximo de 24 (vinte e quabo) horas úteis, contados da notificagão por escrito,mantidos o preço inicialmente contratado.

o, OuEo praz! podcrá s€r actrdado, desde que não rcstcrn prqiuízos para a AüninisEaçiio.

9'3 os serviços serão considerados aceitos, depois de conferidos pela secretaria CoNTRATANTE, daseguinte forma:

Proüsoriamente, para efeito de posterior verifioação da conformidade com a especificação.
9.3.1

E-mail:
Fon€/tex: (99) 3553-lO9B/lOt9

47

Dt srs§ :.-
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Rrla Sio ,osé. N" ,í79, C.otro - ó5668-{x)0 -CNPJ:01.61
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9.3.2 - DeÍinitivamente após a verificação da qualidade e quantidadc e conse4uente aceitaçào.

9'4 
. 
- A dare- * ar"g" pere scocarie C0NTRÁTÂNTE scrá considcradr quedo ocoÍÍcr ocurnprimento total do objeo do empenho pelo fornecedor.

9.5 Dcverào ser ngorosãmente observadas às especiÍicaçõcs dos iteus do objeto desta licitaçdo,respcitrndo-sc r'a]S rcquisitos mínimos exigidos. §crIo accitos com especificrçõqs iguaisscrv§oq
suPênorcs,

I1.4. Declrração de inidoncidede
os moüvos

no €ntarúo, o exclusivo critério de julgaruÊnb pelo m€nüpFço.

9'6 - o recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uÍna vez verificado o atendimento inregral daquantidade e das especificaçôcs contratadas, mediante Tcrmo de neccuimáto 
-oeÀnitivo 

ou Recibo,firmado pelo servidor rcsponsávet ou equipe aesignaJa. 
-

9'7 o fomccimcno do scrviço iniciar-se-á no mcsmo dia da assinanrra ô conhato, mcdisrtc ondem deFomecimento e respectiva Nota de Empcnho, firmados peU eutoruaae ,"sponsarel, 
'

,..- CLÁUSULA DÉCIMA. DO REAJUSTE DE PREÇOS

l0.l Os preços serão irreajustávcis por um pcriodo dc 12 (doa) mcscs.

l0'2 O reajuste do preço somente se daní, se necessário for, de acordo com significante aumento dos

iJ#liollf*0"-se 
por base a variação de índice oficial que *nit" 

" Ãúiio-à?, .or,o. dos serviços

I0.3. Vcrificado algum doo casos previstos na alínea d, ÍI, do art. 65 dâ Lei Federat n" 8.666y'g3, serápossível a recomposição de preços a àm de manter o equilíbrio econo.i"J"ã""i.o áo-conrato.

cLÁUsUL.d DÉCIMA PRIMEIRA -DAs PEN.{LIDADE§

ll l'^^Pclo Ú§o injustificrdo r.la.cxccr4io do contrelo, fica urjcito o CoNTRATADO à multr dc morade 2,0olo ao dia, sobrc o valor total da propost4 nâo ultrapassand, 
" 

20% Sidp";;"ô.
11.2. Pela inexccução ,yt:I-fr:?!-{o-Contrato, pclo CONTRATADO, podo.ri o CONTRATANTE,

--' garentidr e pÉvia dcfesa do coNTRÂTArlo, eplicai es scguintcs penalidaáà, ,., .r.u.ao drs demaissançõcs previstõ no art. 87, dr IÊi n g.6ód93;

I I .2.1. Advertência;

I l'2'2' Multa cquivalente a.5% (cinco por ceirro), sob,re o valor do contrato pela inexecuçiio total, ou 5%(cinco prr can&o) sob're o wror rcrnanescarte do mesmo, no caso de incx""nçai, pur"i.r;

ll'3'. 
.suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contrataÍ com aAdmínistração Pública, por prazo não superior a 02 idri"y uno";

pan licitor ou cotrtrataÍ com a Administraçào hlblica cnquanto
dderminantes da punição ou até que seJa prornovida Í€abi lihsào, pcÍante aEIpropria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida semprc que o Contratada rcssarcir aAdministração pelos preju ízos resulüantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incisoanterior, ensejando ainda o respcctivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro dc Fomeccdores da pMp;

I l'5' Rescisào contranul, nos termos do aíigo77 üt*id^s Licitações públicas.

FELPÊ

,06é. N' 479, Cêlrrro - CEP: 6566&00) -CNPJ:01.61Rua Sào

E-mail:
Fone/fax: (99) 3553-l09ti/lOl9

2.33E/(mol{7
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,í79. Ccnko - CEPi 65666-000 - CNPJ:01.612.3

YÍ

CLÁU§ULA DÉCIMA SEGI,,NDA. DA RE§CISÃO DO CONTRÂTO

12. L Constiir€Úr ,Ítdivos pare rqscisão do Contnto:

12. I . I . O não cumprimento de cláusulas contatuais;

I 2. I .2. Â§.sqs não justiÍicados nos honírios do funccimcnto dos scrviços;

12.1.3. Paralisação no fomecimento dos serviços sem a devida justiÍicativa;

l2'l'4' Por razões dc intercsse núllir:o 
-de 

alta rclevância, o conbatantc poderá promover a rescisãounilateral do contrato mediante notificação p;;;*" ;; êonrratada, que acontecerÊ com antecedênciamínima de 30 (üinta) dias;

l2'l'5' A rescisão unilateral dar-se-á, semprc, tomando como Termo Final do contrrto o ütimo dia domês, após o decurso do prazo determinado no i'r", a" 
"ig-e*i",,;

l2'l'6' o contratante, no caso da rcscisão unilatcral com basc nos incism xII a XVII, do art. n" 7g, da LeiFederal N" 8'66ó/93, pagani ao cmratado conforne ãrp* 
" s ?, do art. 79, de rçforida Lei;

I2' l '7' Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor sení deduzido da importância aser paga ao Contratada.

CLÁUSUI"A DÉCIMA TERCEIRA - DA RESP,oNSABILIDAI,E

l3'l A ..NTRÁTADA resnonde civ e criminalmente, por qdg os danos, perdas e prejuízos que, por
1o]9,--* cunprimento dà contrao, veúa, direta ou r«üretamente, provocar ou causar aoCONTRATÂNTE ou a terceiÍos, conendo x.ú 

"*p"io., .*em qualquer ônus para o CONTRATANTE,o ressarcimarto ou indenização pclos danos otr prejuí;os 
""ü;"d*-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA FI§CÂLILAçA}

l4.r Fica designado a servidora KLÉVIA MARIA LIMA DE SOUSA, Secrerária Municipal de-- Adminisüaçõq cPF N 04s,22s.5s3-62, .-no o gooi do gcscntc contato, o quet acourpanhará aexccnçfu do serviço.

cLÁusrrl,A DÉcrMA eurNTA _DA REscrsÃo CoNTRATUAL

l5'l A inexecução total ou parcial do contrato podoú cnscjar, além das pcnalidadcs cspccíÍicas, a suarcscisão mm as consequências iontratuais e lcgais.

l5'2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 7g dalei Fedcral 6.6ó6lg3, comredação atualizada pela Lei g.8g3/94.

rescisâo do oontrâto se dani aa fonna cstipurada e p*\ristr crn lci (art. ?g, e scguintcs, da Lci

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - DA RESPoNSABILIDADE

16'l A CONTRATADA rcsponde civil e criminalmcnte, poÍ túl r danos, perdas e prejuizos que, pordolo ou culpa, no cumprimento do contÍato, *rh;, tí"tl ou indireramente, pÍovocar ou causaÍ ao
Àl/l L/lüt rü--h
rE?E ffiãi'
Dl^s.a§s76 N.s dr,
to*t ift,'g*'

15.3 A
8.ffi/|r3).

Ru! Sao José. N.

E-mail:
Fonc/f.r: (í,r) 3553-l (»8/, Ol 9

3t/0001{7
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CONTRATÂNTE ou a terceiros, correndo
o ressarcimento ou indcnização pelos donos

às suas. expensas, sem qualqucr ônus parÀ o CONTRATANTF
ou prcjúzos causados.

CLÁU§ULA DÉCIMA §ÉTIMA - DA§ DI§Po$ÇÕEs GERAI§

l7.l Faz parte deste conbato, o cdital do TOMADA DE pREÇos anexo e processo Adminisrativo,Tcrmo dc Rcfq€ncia c scus ancxos c s ptroposts ds conüotrda, como sc rqü cstivcsscm hrnscrito§.

DÉCIMA oITAvA -Do FoRo
eleito o foro da sede deste município, para dirímir os conflitos que possam advir da execuçãodo presente Contrato. que não possam ser resolvidas por mcios administrativos, rcnunoiando-se a qualqueroutro, por mais privilcgiado que o seja.

18.2 Os casos snissos scrão dccididos pcla Adminisrragâo CONTRATANTE.

E por assim e§tarem justâ e coNTRATADo, assinam o presente contrato em 03 (oês) vias de igual teor e' forma, para um só efeito, na presença de duas'testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sucupira do Riachâq 26 de setembro dc 2022.

l8.l Fica

l^* Ml*- l^"^-'l' !'- 1
MI,'MCIPÀL DE SUCTJPIRA DO RIACHÂO - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ N. 0l .ó12. $8/A0pr_67

KLÉVTA MÁRIA LIMADE SOUSA
cPF N 04s.725.55362

CONTRATANTE

ANA MARIA FELIPE Assinado de Íorma digital por ANA
MARIA FELIPE DIAS:8S5761 07349
Dados: 2022.09.26 t 6:34:50 -03,00,

DIAS:85576107349
INOI/E SERWÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORÁ EMPRESANÀL LTDÁ

CNPJ N" 3 2.019.94 I nOL I _06

ÁNÁ MÁRA FEUPE DIAS
cPF No 855.76t.07349

CONTRATADO

l)

n

Rüa SÀo Joú., N",179, Ccôtr§ - cEP: ó5668-000 - CNPJ: 0l .61 233V0m r -67
Fonc/fax: (99) 3553-109E/lOl9

E{trall: prcÍ turuucrplrrdodtchro@gnrtr.corn
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TOMADA DE PREÇO N.0022022

oRDEMDESERVIÇ0

Á:

NOVE SERVIÇOS DE TRETNAMENTOS E CONSULTORA LTDÀ INSCRITANO CNPJ Nc 32.M9.941l0001 -06, localizada, na Av. Santos Dumont, n" 1740, Salas l2O5 e t2O7Aldeota - Fortaleza - Ce. Neste ato represÊnt8da pela Sra. Ane Merh Fellpe Dlr§, CPF no 855.761.073-49.

Pela presente Ordem de Serviço, autorizalnos V.S .o, consultoria e assessoria úsando: (i)
consdtulção de receltas de naturezaG

sobre quadro de

Recebido em: / I

lncluslve: TLf, TlA,dc torres dc gereçlo eóllce e soler, lSseil dc lnsdhrlgüe3 lnrncclrm c postos de

pareceres técnlcos sobre grandezas eléElcac (cotr§urno,
outrs; (ll) Embsro dc }rudoc c

pública úsando a repetigão de indébitos
outros) e

Anuleção
lndcvldos (a malorJ nas contas de cncrgla clétrlca dc dürlarldadc do

rêfêrêntes a por melo de Termo deOcorÉnc{a e Inspeção {TOft, para aleodcr as necessidadcs da Sccrctaria Municipal de Finanças dcSucupira do Riachão - MA, objcto da Tomada ds Prcço l,F 00212022.

Sucupira do Riachão - MA, 26 de setembro de 2022.

d^

e/ou reduçâo de velorcs

C!
§ DE

KLÉVIA LIMA DE §OUSA
cPF N {X5.72s.55362

CONTRATANTE

As!aàú.d.lh.rE.lgnllF.AX M^{
FEIIPE O!§:455761 ort4,
Dad6: 202:.0916 , é!516 -o3.oo

ANA MARIA FELIPE

DIAS:85576107349

Rur Sto Josê. N" 479, Cenllo - LTP: 65668-m - c'NPr: 01.612.33t{}0ol {7
FonÊ/fãx: (99) 3553-109r/lOI9

E{Eail: pÍrÍcltuntücuplndodrchto@g[trlt coE


