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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15 - MAT.1NSS 08.021.10024-03 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2021. 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2021, FORMALIZADO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA - TO E A EMPRESA PUBLICABR 
CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL. 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA, instituição de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 02.773.216/0001-
15. com  sede na Rua das Mangueiras, n° 10, Centro. AraguainafT0, neste ato representada pelo Presidente, Senhor Vereador  
Gideon  da Silva Soares, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°2.297.201 SSP/GO e do CPF n°387.138.611-15, 
residente e domiciliado na Rua 11, n° 339, CEP 77.826-584, Setor Coimbra, em Araguaina - TO. 

CONTRATADA: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 03 de Abril. 
n°62, Centro, AraranguA - SC, inscrita no CNPJ sob o n° 95.867.065/0001-45, por seu sócio, Sr.  Andre  Teobaldo Borba Alves, 
Cédula de Identidade n°2000.276 e CPF n°578.337.299-49 têm justos e certos o presente Contrato, mediante as Cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

	

1,1. 	0 presente Contrato Adimistrativo decorre da Adjudicação e Homologação na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consoante com o Processo Administrativo desta Câmara 

Municipal de Araguaina, sob o n°415/2021, Pregão Presencial n. 0005/2021,  do Tipo Menor Preço por Item que passam a fazer 

parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETO E VALORES 

	

2.1. 	Constitui objeto do presente, a contratação de empresa especializada, para a prestação dos serviços de Consultoria 
e Assessoria Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente para a realização de estudos técnicos e 
procedimentos administrativos e judiciais visando a recuperação de verbas RPPS, verbas RGPS e/ou  RAT  pagas 

indevidamente pela  Camara  Municipal de Araguaina - TO, referente ao Pregão Presencial n'.005/2021, conforme especificações 

constantes no Edital e respectiva Proposta de Preços. parte integrante deste Contrato Administrativo independente de transcrição, 

sendo: 

Fornecedor: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
CNPJ: 95.867.065/0001-45 
Endereço: Rua 03 de Abril, n°62, Centro, Ararangub - SC 
Telefone: 
ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO VALOR (13/0) 

01 01 SERVIO Ç  

Consultoria e Assessoria Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente para a 
realização de estudos técnicos e procedimentos administrativos e judiciais visando a 
recuperação de verbas RPPS, verbas RGPS eiou  RAT  pagas indevidamente pela Câmara 
Municipal de Araguaina - TO. 

20'3/0 

CLAUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 

	

3.1. 	A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços em perfeita harmonia e concordância com as normas adotadas pela 
CONTRATANTE, com especial observância dos termos do instrumento da Licitação deste Contrato e seus anexos. 

	

3.2. 	Nos Preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas que influam no custo direto dos serviços, tais como: pessoal 
com encargos sociais, impostos, hospedagem, alimentação deslocamentos e demais custos incidentes diretamente na execução 
dos serviços, acrescidos do Lucro e Despesas Operacionais. 
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3.3. 	As condições gerais de execução, prazo e forma de entrega, e recebimento dos serviços, estão estabelecidos no Termo 
de Referência, anexo Ido Edital do certame, que devem ser observadas pela CONTRATADA e CONTRATANTE, sem prejuizo da 

observância das demais condições estipuladas neste instrumento contratual. 

CLAUSULA QUARTA- VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. 	0 valor dos honorários sobre as verbas recuperadas é de 20% (vinte por cento), conforme proposta final da vencedora. 

4.2. 	Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a completa 

execução do avençado. 

4.3. 	Após os valores recuperados estarem devidamente apropriados, será aplicado o percentual contratado, com o seu 
resultado pago a vista pela prestação dos serviços, após a emissão do respectivo relatório e nota fiscal expedida pela Contratada. 

4.3.1. 	Serão realizados tantos pagamentos, quanto necessários durante a vigência do Contrato, desde que emitidas as 
respectivas Notas Fiscais e cumpridos todos os requisitos deste Termo de Referência. 

4.4. 	Não serão reajustados, durante a vigência do contrato, os percentuais dos honorários contratados. 

4.5. 	0 pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e 

acompanhada de todos os documentos necessários; 

4.6. 	A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação; 

4.7. 	Existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, a contratada será notificada para proceder 

regularização; 

4.7.1. 	A contratada, depois de notificada, terá o prazo de 10 (dez) dias para proceder à regularização dos documentos. Findo o 
prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato será submetido á Autoridade Superior; 

4.7.2. 	Caso a documentação esteja disponivel na internet, poderá ser baixada pela CONTRATANTE e acostada aos autos, sem 

necessidade de comunicar à contratada. 

CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. 	0 contrato terá vigência de 12 (doze) meses, caso seja comprovada a necessidade da continuidade da prestação dos 
serviços, o contrato poderá ser prorrogado por 48 (quarenta e oito) meses, conforme 57, inciso II da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA - DOTAÇÃO E RECURSOS 

6.1. 	As despesas correrão à conta do orçamento próprio da Câmara Municipal de Araguaina — TO. CONSIDERANDO que a 
despesa somente ocorrerá mediante recuperação de possíveis recursos financeiros, NÃO  HÃ  NECESSIDADE DE PREVISÃO 
ORÇAMENTARIA, pois a saída de recursos está condicionada ao recebimento dos mesmos. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. 	A licitante poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e 
descredenciada do cadastro de fornecedores pelo qual este órgão é cadastrado, quando: 
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7.1.1. 	Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

7.1.2. 	Apresentar documentação falsa; 

7.1.3. 	Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o documento; 

7.1.4. 	Ensejar o retardamento da execução do contrato; 

7.1.5. 	Não mantiver a proposta: 

7.1.6. 	Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

7.1.7. 	Comporta-se de modo inidôneo; 

7.1.8. 	Cometer fraude fiscal. 

7.2. 	Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93, nas hipóteses de atraso injustificado no fornecimento dos serviços ou 

descumprimento de clausulas contratuais, será aplicada multa de mora á CONTRATADA de 0,1% (um décimo por cento) sobre o 

valor do contrato, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, ou por ocorrência do descumprimento; 

7.2.1. 	0 atraso injustificado na execução dos serviços superior ao estipulado no Termo de Referência, caracteriza a inexecução 

total do contrato; 

7.2.2. 	Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Câmara Municipal de Araguaina - TO poderá nos termos do  art.  

87 da Lei 8.666, garantindo o direito do contraditório e da ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

7.2.2.1. Advertência; 

7.2.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 

7.2.2.3. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior 

a 02 (dois) anos; 

7.2.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  sera  
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

8.1. 	A CONTRATADA ficará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos 
porventura requeridos pela CONTRATANTE, que designará um servidor da Coordenação de Recrusos Humanos responsável pelo 
acompanhamento e execução dos serviços, objeto da contratação. 

8.2. 	A existência de fiscalização da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA 
na prestação dos serviços a serem executados. 
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8.3. 	A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que venha a 

causar embaraço à fiscalização, ou que adote procedimento incompativel com o exercício das funções que lhe forem atribuidas. 

CLAUSULA NONA- RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1. 	0 Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, sempre atendido a 

conveniência administrativa no interesse da Administração. 

9.2. 	Os motivos para rescisão do Contrato são os enumeraaos no  art.  78 de Lei 8.666/93. 

9.2.1. 	Também caberá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a 

CONTRATADA transferir o objeto, no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

9.3. 	Em qualquer hipótese de rescisão, á CONTRATADA caberá receber o valor mensal correspondente até a data da 

dissolução do Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA — TRIBUTOS 

10.1. 	E de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais resultantes deste Contrato, inclusive 

os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social. 

10.2. 	Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização ã CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação 
Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

11.1. 	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1.1. Efetuar o pagamento da Contratada até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor 
Responsável pelos serviços; 

11.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

11.1.3. Recusar os serviços nas seguintes hipóteses 

11.1.3.1. Nota Fiscal com especificação, parcelas e valor, em desacordo com o discriminado no Edital e proposta adjudicada: 

11.1.3.2. Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do Edital e seus anexos; 

11.1.3.2. Abregentar baixa Qualidade. ou dados insuficientes para o fim a que se destina, e outros problemas evidenciados em sua 
operacionalização; 

11.1.3.4. Não entregues no prazo estipulado. 

11.1.4. Exercer a fiscalização da execução dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da Lei N°. 8.666/ 93 
e suas alterações; 

11.1.5. Oferecer as condições mínimas necessárias e facilitar o acesso a dados e informações, para que a Contratada execute os 
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serviços a ela designadas, a fim de que alcance os resultados e objetivos esperados. 

11.2. 	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.2.1. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.2.2. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente, ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, quando da execução dos serviços contratados; 

11.2.3. Arcar com todas as despesas relativas a deslocamentos, diárias, alimentação, salários de seus funcionários, impostos, 
contribuições previdenciarias, encargos trabalhistas, e outros encargos decorrentes do Contrato, haja vista a ausência de vinculo 

empregaticio, solidariedade ou subsidiariedade com o Contratante; 

11.2.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante durante a 
execução dos serviços dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, quando houver; 

11.2.5. Assegurar e facilitar a Contratante o acompanhamento, a fiscalização e o acesso as informações referentes ao objeto do 
contrato; 

11.2.6. Cumprir fielmente as condições estipuladas neste Termo de Referência, bem como seguir as normas e orientações legais 

aos quais estará sujeito em decorrência do objeto contratado; 

11.2.7. Proceder o inicio da prestação dos serviços dentro dos prazos estabelecidos; 

11.2.8. 	Prezar pela qualidade dos serviços prestados, comprometendo-se a promover sua devida correção, arcando com o ônus 
necessário para tal, caso não atenda ao padrão de qualidade esperado; 

11.2.9. Atender prontamente as solicitações do Contratante para a prestação de esclarecimentos; 

11.2.10. Solicitar em tempo hábil, todas as informações que necessitar para o cumprimento de suas obrigações contratuais; 

11.2.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA virsicuuçÃo 

12.1. 	0 presente Contrato fica vinculado aos termos e condições determinados no Edital do Pregão Presencial n° 005/2021 e 

seus anexos e no Processo Administrativo n°415/2021. 

cLdusuLA DtelMA TERCEIRA —  DA LEGISLACAO E CASOS OMISSOS 

13.1. 	0 presente instrumento, inclusive os casos omissos, regulam-se pela Lei de Licitações e Contratos administrativos (Lei 
Federal n° 8.666/1993). 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DO GESTOR E FISCAL DO COTRATO 

14.1. 	0 servidor, e seu substituto. responsável pela respectiva Gestão e Fiscalização do presente Contrato  sera  nomeado 

oportunamente. nos termos do  art.  67 da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 

	

15.1. 	0 presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficiai da Câmara Municipal de Araguaina, que é condição 

indispensável para sua eficácia, consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

	

16.1. 	Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente termo, elegem as partes o Foro da cidade de Araguaina - TO, com 
renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

	

16.2. 	Fica expressamente vedada à vincula* deste Contrato em operação de qualquer natureza que a CONTRATADA tenha 

ou venha a assumir. 

	

16.3. 	E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para 
que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes CONTRATANTE e 
CONTRATADA. 

AraguainafT0. 25 de outubro de 2021. 

GIDEON DA SILVA 
Assinado de forma digital por 
GIDEON DA SILVA 

SOARES:38713861115 SOARES:38713861115 
Dados: 2021.10.25 12:10:57 -03'00' 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO 
CNPJ n° 02.773.216/0001-15 
GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente 

ANDRE TEOBALDO 	Assinado de forma digital por 
ANDRE TEOBALDO BORBA ALVES 

BORBA ALVES 	 Dados: 2021.10.26 14:14:33 -0300' 

Empresa: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 
CNPJ n° 95.867.065/0001-45  

Andre  Teobaldo Barba Alves 
CPF n°578.337.299-49 

TESTEMUNHAS: 

NOME: hAi;-,A0- 500\6 	  

CPF: FTUID(3/•/-  0?r) 

NOME/17;‘-/C, .--C CO  /1477(S ç'*;-'  Cer-4710  
CPF:   52 CZ/2?  
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