
ESTADO DO CEARA 
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 

CONTRATO DIRETO N°. 02.01.001/2020-CMA. 

TERMO DE CONTRATO QUE 
CELEBRAM ENTRE SI, DE 
UM LADO A CAMARA 
MUNICIPAL DE ABAIARA 
CE, E, DO OUTRO LADO, 
O SENHOR ICARO DAVI 
TAVARES MONTEIRO, 
PARA O FIM QUE A 
SEGUIR DECLARAM: 

A CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE, pessoa juridica de direi to pub I i.co 
interno, com sede a Rua Padre Ibiapina, s/n°, Centro, Abaiara, Ce a r a , 
inscrito no CNPJ/MF sob on°. 12.478.988/0001-88, neste ato, representada 
pelo senhor JOSE TAVARES DE LUCENA, Presidente da Camara Municipal de 
Abaiara-Ce, inscrito no CPF/MF sob on°. 427.473.923-68, aqui denominado 
de CONTRATANTE e, do outro lado O senhor ICARO DAVI TAVARES MONTEIRO, 
Advogado, portador da cedu l a de identidade n°. 2002034045942, expedida 
pela SSP/CE e inscrita no CPF/ME sob o n°. 012. 927. 293-09, residente e 
domiciliada a Rua Maria Lucena de Lira, n °. 231, Aeroporto, Juazeiro do 
Norte, Ce a r a , aqui denominada de CONTRATADO, em conformidade com o que 
preceitua a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 
al t.e r a co e s posteriores e, suj ei tando-se os contratantes as suas normas, 
clausulas e condi�oes a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTA�AO LEGAL 

1.1 - Fundamenta-se legalmente o presente termo de contrato, na dispensa 
de licita�ao contemplada no art. 24, inciso II da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 de Junho de 1993 e suas altera�oes, e, ainda, na proposta de pre�os 
da contratada coma se neste termo transcrita fosse. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 Contrata�ao de serviyo tecnico especializado de assessoria e 
consultoria juridica para atender todos os vereadores da Camara 
Municipal de Abaiara-Ce, parte integrante deste instrumento 
independente de transcri�ao. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRE�O 

3. 1 - A CONTRATANTE pa qa r a a CONTRATADA pelos 
obj eto deste contra to, o valor global de R$ 
reais), conforme planilha abaixo: 

servi9os prestados, 
3. 000, 00 (tres mil 
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ITEM ESPECIFICA<;OES DOS SERVIc;os UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR 
MEN SAL GLOBAL 

Desempenhar as atividades de 
Assessoria e Consultoria 
Juridica para to dos OS 
vereadores da Camara Municipal 
de Abaiara-Ce, desempenhando 
com zelo suas atividades, na 
area contratada em juizo OU 
fora dele, tais como: 
a) Acompanhamento das sessoes 
ordinarias e extraordinarias 
da Camara Municipal de 
Abaiara-Ce. 
b) Assessorar e acompanhar as 
comissoes tematicas da Camara 
Municipal de Abaiara-Ce. 01 R$ R$ 01 Mes 
c) Emitir pareceres acerca dos (UM) 3.000,00 3.000,00 
projetos de Lei propostos na 
Camara Municipal de Abaiara- . 
Ce. 
d) Assessorar OS vereadores da 
Camara Municipal de Abaiara-Ce 
na elabora<;:ao de Projetos de 
Lei a serem propostos na casa 
legislativa. 
e) Assessorar aos EDIS nos 
trabalhos de fiscaliza<;:ao do 
poder executivo. 
f) Assessorar OS EDIS na 
elabora<;:ao de oficios e 
requerimentos 

CLAUSULA QUARTA - DA DURA<;AO DO CONTRATO 

4.1 - O contrato tera urn prazo de vigencia que iniciara a partir da data 
da sua assinatura, extinguindo-se em 31 de Janeiro de 2020, podendo ser 
prorrogado, salvo rnelhor juizo, nas forrnas da Lei Federal n°. 8.666, de 
21 de Junho de 1993 e suas alteray6es posteriores. 

CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 

5.1- As despesas decorrentes da contratayao correrao por conta das 
DOTA<;OES OR<;AMENTARIAS sob as rubricas den°.: 

Func;::ao Programatica Descric;::ao da Func;::ao Programatica Classificac;::ao 
Economica 

0101.01.031.0001.2.001 Manutenyao das Atividades do 3.3.90.36.00 
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I Poder Legislativo 

conforme Lei Municipal n°. 452 de 2019, que estima a receita e fixa a 
despesa da Camara Municipal Abaiara-Ce, Estado do Ceara, para o exercicio 
financeiro de 2020 e da outras providencias. 

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 

6.1- Os prec;:os dos servic;:os objeto deste contrato, desde que observado o 
interregno minima de um ano, contado da data limite para apresentac;:ao da 
proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio 
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, poderao ser 
reajustados utilizando-se a va r i.ac ao do indice Nacional de Prec;:os ao 
Consumidor INPC, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatistica - IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte 
formula: 

R = 

Onde: 

(I Io) 

Io 

p 

a)Para o primeiro reajuste: 
R = reajuste procurado; 
I= indice relativo ao mes do reajuste; 
Io = indice relativo ao mes da data limite para ap r e s en t ace o da 

proposta; 
P = prec;:o atual dos servic;:os; 

a) Caso a 
prorrogue 
direito. 

CONTRATADA nao solicite tempestivamente 
o contrato sem pleitea-lo, ocorrera a 

o reajuste 
preclusao 

e 
do 

b)Para os reajustes subsequentes: 
R = reajuste procurado; 
I= indice relativo ao mes do novo reajuste; 
Io = indice relati vo ao mes do inicio dos efei tos financeiros do 

ultimo reajuste efetuado; 
P = p r e co dos servic;:os/produtos atualizado ate o ultimo reajuste 

efetuado. 

6.2- Os reajustes deverao ser precedidos de solicitac;:ao da CONTRATADA; 

6.3- A CONTRATANTE devera assegurar-se de que os 
compativeis com aqueles praticados no mercado, 
continuidade da contratac;:ao mais vantajosa. 

CLAUSULA SETIMA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES 

prec;:os contratados sao 
de forma a garantir a 

contratuais, 
contratado, 

acrescimos 
ate o limi te 

obrigada a aceitar, nas mesmas 
ou supress6es no quanti tati vo 
de 25% (vinte e cinco por cento) 

7.1- A CONTRATADA fica condic;:6es 
do obj eto 

do valor 
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inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no§ 1°, art. 65, da 
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas altera�6es 
posteriores. 

CLAUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E DO PAGAMENTO 

8.1- Os servi�os deverao ser iniciados imediatamente ap6s a assinatura do 
termo de contrato; 
8. 2- Os s e rv i co s executados pela contra ta e s t a r ao suj ei tos a acei t a cao 
plena pelo fiscal do contrato; 
8.3- A autoridade superior competente do 6rgao contratante designara um 
fiscal do contrato, cujo prop6sito, entre outras a t r i.bu i.coe s , s e r a a 
cori f e r e nc i a dos s e rv i co s executados com as e spe c i f i cacoe s contidas na 
proposta de pre�os da contratada. Caso os servi�os estejam em desacordo 
com as especifica�6es exigidas, o fiscal do contrato rejeitara o 
recebimento dos mesmos; 
8. 4- A empresa contratada f i ca r a obrigada a subs ti tuir /refazer, 
imediatamente, sem onus para a contratante, o(s) servi�o(s) que vier(em) 
a ser recusado(s); 
8. 5- O pagamento dos s e rv i co s s e r a efetuado ate o 10° (de c i rno ) dia u t i I 
do mes subsequente ao mes de referencia da parcela a pagar, devidamente 
atestado pela contratante, mediante apresenta�ao da respectiva nota 
fiscal. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a contratada todas as 
condi�6es necessarias ao pleno cumprimento das obriga�6es decorrentes da 
assinatura do termo contratual, consoante estabelece a Lei Federal n°. 
8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas altera�6es posteriores; 
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execu�ao dos servi�os, objeto contratual; 
9.3- Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a 
exe cucao dos s e r v.i co s , obj eto contratual, diligenciando nos ca sos que 
exigem providencias corretivas; 
9. 4-Providenciar os pagamentos a contratada a vista das notas fiscais 
/faturas devidamente atestadas pelo setor competente; 
9.5- Nomear servidor da secretaria contratante, por meio de ato 
administrativo, para realiza�ao do acompanhamento e fiscaliza�ao da 
execu�ao e cumprimento dos termos do contrato por parte da contratada; 
9.6- Nao efetuar nenhum pagamento a CONTRATADA enquanto estiver pendente 
de Li qu i da cao de qualquer ob r i q a c ao financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade e/ou inadimplencia contratual; 
9.7- Camara Municipal de Abaiara-Ce nao cabera qualquer onus pela 
rejei�ao de servi�os considerados inadequados pelo gestor. 

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 

10.1- Caberao a CONTRATADA, sem 
responsabilidades insertas no Edital 
Referencia (Anexo I do Edital): 

prejuizo das demais obriga�6es e 
e daquelas constantes do Termo de 
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nos 

por parte da 
informac;:oes 

formuladas e 
2 4 (vinte e 

e 

contratados, servic;:os 

a) Recrutar, selecionar e encaminhar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 48 
(quarenta e oito) horas ap6s a assinatura do contra to, os 
profissionais ne ce s s a r i o s a r e a I i z ac ao dos s e rv i co s , aptos ao inicio 
imediato das atividades; 

b) Apresentar ao Fiscal do Contrato, no primeiro mes da pr e s t acao dos 
servic;:os, e sempre que solicitado, atestados, comprovantes e carteiras 
profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito 
a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relac;:ao com o objeto 
do contrato e/ou com a prestac;:ao dos servic;:os contratados; 

c) Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada o t i.m i z acao 
dos servic;:os, dando enfase ao uso responsavel dos recursos, visando a 
economia no emprego de materiais e a racionalizac;:ao de energia 
eletrica no uso dos equipamentos; 

d) Manter seus empregados sempre atuali zados, por meio da p r omo cao de 
treinamentos e reciclagens, cursos de relac;:6es interpessoais e 
seguranc;:a no trabalho e participac;:ao em eventos de carater tecnico, de 
acordo com a necessidade dos servic;:os e sempre que a CONTRATANTE 
entender conveniente; 

e) Responsabilizar-se integralmente pelos 
termos da legislac;:ao vigente; 

f) Responsabili zar-se pelo cumprimento, por pa rte dos seus empregados, 
das normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE; 

g) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irao prestar os 
servic;:os, encaminhando elementos portadores de atestados de boa 
conduta e demais r e f e r eric i a s , tendo f un co e s profissionais legalmente 
registradas em seus respectivos conselhos; 

h) Manter a disciplina nos locais de prestac;:ao dos servic;:os, retirando no 
prazo max i mo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s no t i t i cacao , qualquer 
empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE; 

i) Nomear Encarregado-Geral responsavel pelos servic;:os, com a missao de 
garantir o born andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a 
o r i erit acao ne ce s sa r i a aos executantes dos se rv i co s . Este Encarregado 
t e r a , entre suas obrigac;:6es, a de reportar-se, quando houver 
necessidade, ao Fiscal do contrato e a de tomar as providencias 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na 
execuc;:ao do contrato, alem de cuidar da disciplina, manter contato com 
a fiscalizac;:ao do contrato sempre que necessario; 

j) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal s ub i to, por 
meio do seu Encarregado-Geral; 

k) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizac;:ao 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados, respondendo prontamente as reclamac;:oes 
tambem as solicitac;:oes diversas, no prazo maxima de 
quatro) horas, a contar da comunicac;:ao do Fiscal; 

l) Responder por quaisquer prej uizos que seus empregados ou prepostos 
comprovadamente causem ao pa t.r i.mon i o da CONTRATANTE, ou a terceiros, 
durante a pe rmaneric i a no local de s e rv i co , decorrentes de a cao ou 
orn i s s a o culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou 
indenizac;:oes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

m) Efetivar os pagamentos e os onus relativos a taxas, tributos, 
contribuic;:6es sociais, indenizac;:ao trabalhista, vale-transporte, vale- 
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OU 
da 

incidentes 
empregados 

alimenta�ao e outros encargos previstos em lei, 
decorrentes deste contrato, tendo em vista que os 
empresa nao terao nenhum vinculo com a CONTRATANTE; 

n) Nao vincular o pagamento dos salarios e demais vantagens de seus 
empregados aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; 

n. 1) 0 atraso no pagamento de fatura por pa rte da CONTRATANTE, 
decorrente de c i r cuns t anc i a s di versas, nae exime a CONTRATADA de 
promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 

o) Disponibilizar nume r o de telefone m6vel que permi ta con ta to imediato 
entre os Gestores e Fiscais da CONTRATANTE e o Encarregado-Geral e o 
Preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo em dias riao 
uteis; 

p) Re la tar, por escri to, ao Fiscal do Contra to toda e qualquer 
anormalidade observada afeta a presta�ao dos servi�os; 

q) Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das ob r i qa coe s 
trabalhistas devidas aos seus funcionarios; 

r) Orientar os funcionarios para que se comportem sempre de forma 
cordial, ease apresentem sempre dentro dos padroes de apresenta�ao e 
higiene compativeis com as dependencias da CONTRATANTE; 

s) Nao veicular publicidade ou qualquer outra informa�ao acerca das 
atividades objeto do contrato sem a previa autoriza�ao da CONTRATANTE; 

t) Executar diretamente o contrato, sem transferencia de 
responsabilidades a terceiros; 

u) Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, em compatibilidade 
com as obriga�oes assumidas, todas as condi�oes de habilita�ao, 
qualifica�ao e regularidade exigidas no edital; 

v) Gerar relat6rios mensais de produ�ao e entrega-los ao Fiscal do 
Contra to. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA�AO DA EXECU�AO 
DO CONTRATO 

11.1- Sera nomeado servidor da adm i n i s t r acao , por meio de ato 
administrativo, para realizayao do acompanhamento e fiscaliza�ao da 
execu�ao e cumprimento dos termos do contrato, conforme imposi�ao legal 
do art. 67 da Lei Federal n°. 8. 666, de 21 de Junho de 1993 e suas 
a Lt.e r acoe s posteriores, cujas a t r i.bu i cc e s do fiscal de contratos s a o , 
entre outras: 

11. 1. 1- Ler atentamente o termo de contra to assim coma os anexos, 
se houver, e anotar em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas 
a sua execu�ao, principalmente quanta a: 

- especifica�oes do objeto contratado; 

- prazo e local de execu�ao dos serviyos. 

11.1.2- Esclarecer duvidas do preposto/representante da contratada 
que esti verem sob a sua a Lcada , encaminhando as areas competentes os 
problemas que surgirem quando lhe faltar competencia; 

11.1. 3- Verificar a ex e cuc ao do objeto contratual, proceder a sua 
me d i.oa o e formali zar a a t e s t a cao . Em caso de duv i.da , bu scar, 
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ao atestada devidamente a nota fiscal/fatura 
o pagamento. 

obrigatoriamente, auxilio para que efetue corretamente a atestac;:ao e/ou 
medic;:ao; 

11.1. 4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a r e La cao 
contratual (greve, chuvas, fim de prazo e etc); 

11.1. 5- Notificar a contratada em qualquer oco r r enc i a desconforme 
com as clausulas contratuais, principalmente relativos a atraso na 
exe cucao dos servic;:os, sempre par escri to, com prov a de recebimento da 
notificac;:ao (procedimento formal, com prazo). Tomando as providencias que 
estejam sob sua alc;:ada e encaminhando as instancias competentes aquelas 
que fugirem de sua alc;:ada, para aplicac;:ao das sanc;:oes cabiveis; 

11.1.6- Receber a fatura de cobranc;:a, conferindo: - seas condic;:oes 
de pagamento do contrato foram obedecidas; se o valor cobrado 
corresponde exatamente aquilo que foi execucado; - sea Nata Fiscal e/ou 
Fatura esta corretamente preenchida; 

11.1.7- Fiscalizar a manutenc;:ao, pela contratada, das condic;:oes de 
sua habili t acao , qua Li f i ca cao e regularidade fiscal, com a solici t acao 
dos documentos necessarios a avaliac;:ao; 

11.1.8- Atestar o recebimento dos servic;:os executados, observando o 
que dispuser o contrato e/ou empenho, rejeitando os servic;:os que estejam 
em desacordo com as especificac;:oes do objeto contratado. A ac;:ao do 
fiscal, nesses casos, devera observar o que reza o termo de contrato e o 
ato convocat6rio da licitac;:ao que decorreu o contrato, principalmente em 
relac;:ao aos prazos ali previstos; 

11.1.9- Procurar auxilio junta as areas competentes em caso de 
duvidas tecnicas, administrativas ou juridicas, inclusive quanta a 
possiveis ap l i cacoe s de adve r t enc i a s e/ou multas par descumprimento do 
contrato par parte da empresa contratada; 

11.1.10- juntar aos autos toda documentac;:ao relativa a fiscalizac;:ao 
e ao acompanhamento da e xe cucao do obj eta contratual, arqui vando, par 
c6pia, o que se fizer necessario; 

11.1.11- Manter cantata com o representante da contratada com 
vistas a garantir o cumprimento integral do contrato; 

11.1.12- Buscar obrigatoriamente, no caso de duvidas quanta ao 
ATESTO, auxilio junta as areas competentes para que se efetue 
corretamente a atestac;:ao; 

11.1. 13- encaminhar 
setor competente, visando 

11. 2 .1- ADMINISTRATIVA: O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim 
coma todo servidor, devem ser leais a administrac;:ao, cumprindo suas 
func;:oes com observancia aos principios tais coma urbanidade, probidade e 
e f i c i e n c.i a , executando suas a t r i bu.i co e s sem envolvimento pessoal. 
Limitando-se sempre a buscar a r e s o Luc ao administrativa das que s t ce s a 
ele apresentadas, o que, certamente, contribuira para se evitar exageros 
de conduta e ate o abuso de autoridade. Condutas incompati veis com as 
f un coe s de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar ap Li ca c ao de 
sanc;:oes administrativas, logicamente ap6s o devido processo legal em que 
sej a garantida a amp la defesa e o contradi t6rio. Ou sej a, decorre de 
gestao/fiscalizac;:ao irregular do contrato, quando, mediante processo 
disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em 
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desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens 
legais. 

11.2.2- PENAL: Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada 
como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Se ca o III do 
Capi tulo IV da Lei Federal n °. 8. 666/93 e suas al t e r a coe s posteriores, 
diz-se que cometeu ilicito penal, passivel de pena restritiva de 
liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou sej a, os crimes es tao 
tipificados em lei, principalmente no C6digo Penal. Na hip6tese de 
cometimento de ilicito penal, o Ministerio Publico sera comunicado, 
independentemente da abertura de processo disciplinar. 

11.2.3- CIVIL: Quando, em razao da execuc;:ao irregular do Contrato, ficar 
comprovado dano ao erario, o Gestor e/ou Fiscal do contrato sera chamado 
para ressarcir os cofres publicos. Para esse fim, devera ser demonstrado 
o dolo ou a culpa do agente, essa ultima por negligencia, impericia ou 
imprudencia. Seo dano for causado a terceiros, respondera o servidor a 
Fazenda Publica, em ac;:ao regressiva. Ou seja, se houver dano ao erario, a 
Administrac;:ao, a t r ave s de processo administrativo, comun i ca r a o Gestor 
e/ou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importancia 
necessaria ao ressarcimento do prejuizo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato 
podera se recusar a recolher a importancia, hip6tese em que a 
Administrac;:ao devera recorrer ao Judiciario. As sanc;:oes civis, penais e 
administrativas s ao cumulativas e independentes entre si. No caso de 
absolvic;:ao criminal, a responsabilidade administrativa sera afastada. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS 

12.1- Pela inexecuc;:ao total ou parcial das obrigac;:oes assumidas, 
garantidas a previa defesa, a Administrac;:ao podera aplicar a CONTRATADA 
as seguintes sanc;:oes: 

a) advertencia, por escrito, sempre que verificadas pequenas 
irregularidades, para as quais haja concorrido, sem prejuizo da aplica9ao 
de eventuais penas previstas em lei. 
b) Multas de: 

b.l) 10% (dez por cento) sabre o valor contratado, 
recusa da ( s) LICITANTE ( S) VENCE DORA ( S) em assinar ( em) o ( s) 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da 
feita pela CONTRATANTE; 

em caso de 
contrato(s) 
notificac;:ao 

b. 2) Mul ta de 2% (dois por cento) , calculada sob re o valor total 
estimado do contrato, em caso de inexecuc;:ao total do ajuste ou execuc;:ao 
total em desacordo com o presente instrumento; 

b.3) Multa de 5% (cinco por 
em caso de atraso injustificado 
rei terado. A rei t.e r a cao s e r a 
retardamento ou de nao execuc;:ao; 

cento) sobre 
na e xe cuc ao 
configurada 

o valor da fatura mensal, 
dos servic;:os e/ou atraso 
ap6s 03 ( t r e s ) dias de 
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b. 4) Mul ta de 5% ( cinco por cento) do valor da fatura mens al, em 
caso de servic;;os na o completados sem j usta causa, abandono parcial das 
obrigac;;oes e servic;;o diverso do que foi solicitado; 

b.5) 0 valor da multa referida nesta clausulas sera descontado "ex 
officio" da CONTRATADA, mediante subt.r a cao a ser efetuada em qualquer 
fatura de credito em seu favor que mantenha junta a CAMARA MUNICIPAL DE 
ABAIARA-CE, independente de notificac;;ao ou interpelac;;ao judicial ou 
extrajudicial; 

c) Suspensao temporaria 
impedimenta de contratar 
(cinco) anos; 

do 
com 

direito de participar 
a Administrac;;ao, pelo 

de licitac;;ao 
prazo de ate 

e 
05 

d) De c l a r ac ao de inidoneidade 
Adm.i n.i s t r aoao Pub Li.c a , enquanto 
punic;;ao OU ate que a CONTRATANTE 

para licitar ou contratar com 
pendurarem os moti vos determinantes 
promova sua reabilitac;;ao. 

a 
da 

12. 2- As s aricoe s previstas nos i tens antecedentes s e r ao aplicadas pela 
autoridade competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o 
contradi t6rio, amp la defesa e o devido processo legal, nos seguintes 
prazos e condic;;oes: 

a) de 05 (cinco) dias uteis nos ca sos de advertencia e de suspensao, e, 
de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista do processo, no caso de 
declarac;;ao de inidoneidade para licitar com a Camara Municipal de 
Abaiara-Ce. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

13.1 - A rescisao contratual podera ser: 

a) Determinado por ato unilateral e escri to da CONTRATANTE, nos ca sos 
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 
de Junho de 1993 e suas alterac;;oes posteriores; 

b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizac;;ao escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo nos autos do 
processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da Administrac;;ao; 

c) Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterac;;6es posteriores, 
sem que haja culpa do CONTRATADO, s e r a esta ressarcida dos prejuizos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 

14 .1- Fica eleito o foro da Comarca da Camara Municipal de Abaiara-Ce, 
Estado do Ce a r a , para dirimir toda e qualquer corrt r ove r s i a oriunda do 
presente TERMO DE CONTRATO, que nao possa ser resolvida pela via 
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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14.2- E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento 
contratual em 03 (t.r e s ) vias de igual teor e forma, na p r e s e nc a de 02 
(duas) testemunhas que t ambem o assinam, para que possa produzir os 
efeitos legais. 

ABAIARA-CE, em 02 de Janeiro de 2020. 

fij..: ,z;;;;/4:b-z d �4R'ev 

JOSE TAVARES DE LUCENA 
Presidente 

Camara Municipal de Abaiara-Ce 
CONTRATANTE 

!CARO DAVI TAVARES MONTEIRO 
Titular 

CPF: 012.927.293-09 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

02.��.,, • .:.�C + Nome: 
CPF/MF: o��B{0.733_3 't 

CONTRA TO DIRETO N_". CD-02.0 I .001/2020-CMA - Pagina 10 de IO 
CAMAB!J. MUNICIPAL DE ABAIARA-CE 

121 Rua Padro H:.i -pina, s/n", Centro, Abaiara, Ceara - 1if (88) 3558-1399 
. CNPJ - 12.478.988/0001-88 


