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TOMADA DE PREQOS N9 00.001/2021 - TP

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE TOMADA os
PREQO, VISANDO A CONTRATAQKO oz ssRv|<;os oz ASSESSORIA E
CONSULTORIA TECNICA NA AREA oz |.|c|TA¢6Es E coummos
ADMINISTRATIVOS, oz mrsassss 0|; DIVERSAS SECRETARIAS no
MUNlClPl0 DE Qu|xAoA

A Prefeitura Municipal de Quixada/Ce, através da Comisséio Permanente de Licitagfio, devidamente
nomeada pela Portaria n9 04.01.02?/2021 de 04 de janeiro de 2021, torna piliblico para conhecimento
dos interessados que na data, horario e local abaixo previsto, abrira licitagéo na modalidade Tomada de
Pregos, do tipo menor prego, para atendimento do objeto desta licitagfio, de acordo com as condigfies
estabelecidas nesta Tomada de Pregos, obsen/adas as disposigfies contidas na Lei Federal n9 8.666/93
de 21.06.93, e suas alteragfies posteriores.

HORA, DATA E LOCAL:

Os ”DOCUMENTOS DE HABlLlTA(,Z5iO” e ”PROPOSTAS DE PREQOS” serao recebidos em sessfio pflblica
marcada para:

As 09:00 Horas,
D0 dia 15 de margo de 2021,
No enderegoz Centro Administrative e Financeiro, localizado na Trav. Jorge José Matias, s/n -— Campo
Velho - Quixada - Ce.

Constituem parte integrante desta Tomada de Pregos, independente de transcrigéo, os seguintes
anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (ESPECIFICAUKO DOS SERVIQOS)
ANEXO ll - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS.
ANEXO Ill - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL.
ANEXO IV - MODELO DE DECLARACOES.

1.0- DO OBJETO

1.1- A presente licitagao tem como objeto a CONTRATAQIKO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA TECNICA NA AREA os LICITACDES E comnmos ADMINISTRATIVOS, os INTERESSE
oe DIVERSAS SECRETARIAS no Mumcimo DE QuixAoA.

1.2. - O valor estimado dessa licitagfio é R$ 68.180,00 (sessenta e oito mil, cento e oitenta reais), de
acordo com as pesquisas de pregos realizadas pela Comissao Permanente de Compras e Senrigos do
municipio, nomeada pela Portaria n9 04.01.001/2021, conforme exige a INSTRUCZKO NORMATIVA
73/2020.

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixada~CE ~\/
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2.1- Rssrmcoss oz PARTICIPAQAO

2.1.1- N50 poderé participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas neste municipio, por forca da Lei n. 9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
2.1.2- N50 podera participar empresa com faléncia decretada, desde que esteja em processo de
recuperacao judicial e que comprove a boa situacfio financeira da empresa.

2.2- DAS couoicoes one PART|c|PAcAo

2.2.1- Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica, devidamente cadastrada na
Prefeitura Municipal de Quixadé, ou n50 cadastrada, que atender a todas as condicoes exigidas para
cadastramento até o 39 lterceirol dia anterior a data para abertura do certame, observada a necessaria
quafificacao.
2.2.2- Os Documentos de habilitacao e as Propostas de Precos poderfio ser apresentados por preposto
do(a) licitante com poderes de representacfio legal, através de procuracao publica ou particular. A nfio
apresentacao nao implicara em inabilitagao, no entanto, o representante nao podera pronunciar-se em
nome dola) licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprove-m tal
condigéio através de documento legal.
2.2.3- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de habilitacfio e as Propostas de Precos de
mais de umluma) licitante, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera
representar mais de uma licitante junto a Cornissao de Licitacéio, sob pena de exclusfio sumaria dos(as)
Iicitantes representadoslas).
2.2.4- No caso do(a) licitante ser representadola) por procuradorla), devera ser apresentada procuracfio
por instrumento publico ou particular.
2.2.5- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos terrnos da Lei
Compiementar n9 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42
a 45 da referida Lei é necessario a apresentacao, junto com os documentos de habilitacao, de uma
declaracfio expedida pela propria empresa declarando que se trata de microempresa ou empresa de
pequeno porte.
2.2.6- A nao apresentacfio do documento previsto no item 2.2.5 acima n5o impediré a participacfio na
licitacfio, porém, o(a) participante n50 tera direito a fruicao dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da
Lei Compiementar n9 123/2006 e 147/2014.

3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A documentacéo necessaria a Habilitaciio e as Propostas de Precos deverao ser apresentadas
simultaneamente a Comissao de Licitacéo, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e
local indicado no preémbulo deste Edital, conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL oz ouixAoA
(IDENTIFICAQKO DA EMPRESA) Q

"“'-J
ENVELOPE N9 O1 — DOCUMENTAQIAO C)
TOMADA DE PRECOS N9 00.001/2021-TP

Trav. Jose Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907010 - Quixadé-CE
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3.2- E obrigatoria a assinatura de quem de direito do(a) PROPONENTE na PROPOSTA DE PREQOS.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE “A”.

4.1- Os Documentos de Habilitacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicacao em Drgéo Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada
em Cartorio, ou ainda atendendo a Lei n9 13.726 de 2018, exceto para a garantia, quando houver, cujo
documento comprobatorio devera ser exibido exclusivamente em original;
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese do documento
n5o conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracfio ou
regulamentacéio do orgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal
declaragfiio ou regulamentagfio, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua emissfio;

4.2- OS DOCUMENTOS PARA PESSOA .lURlDlCA CONSISTIRAO DE:

4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo de
validade, guardada a conformidade com o objeto da licitacao.

4.2.2- |-|AB||.|TA(;Ao .IURlDlCA:

4.2.2.1- Cédula de identidade do responsaivel legal ou signatario da proposta.
4.2.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa
individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscricao do ato constitutivo, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio.
4.2.2.3- Prova de inscrigao na:
a) Fazenda Federal (CNPJ).

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.3.1 - Prova de inscricéo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
4.2.3.2- Provas de regularidade, para com:
a) A Fazenda Federal (consistindo em Certidéo Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos
Federals e a Divida Ativa da Uniao (PGFN));
la) A Fazenda Estadual (Certid5o Negativa de tributo estadual do domicilio da licitantel;
c) A Fazenda Municipal (Certidfio Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei; i
cl) O Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS. Q
e) A Justica do Trabalho (Certid§o Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). K 2

Trav. José Jorge Matias, S/N .
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE
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4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que 0(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando servicos de
natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitacéio, especificados no anexo l deste edital;
a) A Administracao se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente do
Atestado/Declaracao de Capacidade Técnica, visando a obter informacfies sobre o fornecimento
prestado e copias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatorios do
conteudo declarado.

4.2.5 - EQUIPE TECNICA:
(EXIGIDO N0 TERMO DE REFERENCIA AUTORIZADO PELA ORDENADORA/AUTORIDADE COMPETENTE,
CONFORME DISPDE O ART. 79, § 29, INCISO I DA LEI N9 8.666/93):

4.2.5.1 - Devera ser comprovada que a licitante possua em seu corpo técnico, profissional advogado,
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com experiéncia comprovada no ambito do
direito administrativo, com énfase na area de licitaciies e contratos publicos.

4.2.5.2 -- CARGA HORARIA E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL:

4.2.5.2.1 - O Advogado responsavel técnico devera cumprir carga horaria de 30 (trinta) horas semanais.
A carga Horaria refere-se a Prestagéo de Sewicos de forma presencial no local indicado pela
Contratante, independentemente da demanda Consultiva, ilimitada, prestada por escrito através de
correio eletrfmico (e-mail) ou de forma convencional via Consulta Escrita formalizada a Contratada.

4.z.s- quA|.|F|cAcAo ECONDMICO-FINANCEIRA:

4.2.6.1- Tratando-se de Sociedade Anénima, publicacfio em Diario Oficial ou jornal de grande circulacfio
ou copia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio social encerrado,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstracfies de
Contas de Resultados. Os demais tipos societarios deverao apresentar copias autenticadas do Balango
Patrimonial, na forma da Lei, resenrando-se a Comisséo o direito de exigir a apresentacfio do Livro Diario
para verificagao dos valores, assinados por contador habilitado.

4.2.6.2- Comprovacao da boa situacao financeira seré baseada na obtencao de indice de Liquidez Geral
(LG) maior ou igual a 1, resultantes da aplicacéo da seguinte formula:

ONDE: Ac 1 ATIVO CIRCULANTE
,6- M

' PC+ELP PC :PASSlV0 CIRCULANTE

ELP : EXlGl\/EL A LONGO PRAZO

RLP 1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO

4.2.6.3- Certidéio negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.

Trav. Jose Jorge Matias, S/N -
Campo Velho, 63901010 - Quixada—CE 0 /
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5.0- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE “B”

5.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em uma via
digitada ou impressa por qualquer processo mecanico, eletronico ou manual, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, entregue em envelope opaco e lacrado.

5.2- AS PROPOSTAS DE PREQOS DEVERAO, AINDA, CONTER:

5.2.1- Raz'ao social, local da sede e o ndmero de inscricfio no CNPJ da licitante.
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- lndicacfio do prazo de validade das propostas, n5o inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
da apresentacao das mesmas;
5.2.4- Valor mensal e total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital;
5.2.5- Correrao por conta do(a) proponente vencedorla) todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta;
5.2.6- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por extenso e, no
caso de incompatibilidade entre os valores mensal e total, prevalecera o valor mensal.

6.0- oo PROCESSAMENTO DA L|c|TAcAo

6.1- A presente licitacfio na modalidade Tomada de Pregos sera processada e julgada de acordo com o
procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n9 8.666/93 e suas alteragfies posteriores;
6.2- Apos a entrega dos envelopes pelos(as) licitantes, nfio serfio aceitos quaisquer adendos, acréscimos
ou supressfies ou esclarecimentos sobre o conteudo dos mesmos;
6.3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissfio de Licitacéo deste
Municipio, constaréo obrigatoriamente da respectiva Ata;
6.4- E facultado a Comissfio de Licitacao ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacfio,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucfio do processo, vedada a inclusao
de documentos ou informacfies que deveriam constar originariamente da proposta;
6.5- Seré lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que sera
assinada pela Comisséo de Licitagao e pelos(as) licitantes presentes, conforme disp6e o § 19 do art. 43,
da Lei n9 8.666/93 e suas alterac6es posteriores;
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacéio e a proposta de precos seré
realizado no dia, hora e local previstos nesta Tomada de Pregos;
6.7- Recebidos os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" PROPOSTA DE PRECO, proceder-
se-a com a abertura e com a analise dos envelopes referentes a documentacao;
6.8- Em seguida sera dado vistas dos documentos aos(as) licitantes para que rubriquem e procedam, se
quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas em Lei;
6.9- A Comisséo de Licitacao poderé, ao seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessfio, o resultado
da habilitacéio, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;
6.10- Divulgado o resultado da habilitacfio, a Comisséo de Licitacfio, apos obedecer ao disposto no art.
109, inciso I, alinea a, da Lei de Licita<;6es, fara a devolucéo aos inabilitados, dos seus envelopes
"propostas", devidamente lacrados; hi‘;

Trav. Jose Jorge Matias, S/N /
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE L’
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6.11- Abertura das propostas doslas) licitantes habilitadoslasl que serfio examinadas pela Comissao e
peloslasl licitantes presentes;
6.12- Divulgacfio do resultado do julgamento das propostas e observéncia ao prazo recursal previsto no
art. 109, inciso l, alinea b, da Lei n9 8.666/93;
6.13- Apos a fase de habilitacao, n50 cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comisséio de Licitacéo.

1.0- oos cnnémos oe JULGAMENTO

A - AvAuA(;Ao oos DOCUMENTOS ore HABILITAQAO - snvztomz “A”

7.1- Compete a Comisséio de Licitacao avaliar o mérito dos documentos e informacfies prestadas, bem
como julgar a capacidade técnica de cada licitante e a exequibilidade das propostas apresentadas,
todavia devido nao possuir o conhecimento técnico das muitas areas que séio licitadas, podera solicitar
pareceres de profissionais técnicos para embasar a sua decisfio.
7.2- A habilitagfio sera julgada com base nos Documentos de Habilitacfio apresentados, observada as
exigéncias contidas nesta Tomada de Pregos.

B - AVALIAQAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS - ENVELOPE "B"

7.3- A presente licitacéio sera julgada pelo critério, do menor preco, conforme inciso I, § 19 do art. 45 da
Lei das Licitacfies;
7.4- Na proposta prevalecerao, em caso de discordéincia entre os valores numéricos e por extenso, estes
Csltimos;
7.5- Os erros de soma e/ou multiplicacao, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas de Pregos dos(as) proponentes seréio devidamente corrigidos, néo se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagao da proposta;
7.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-a por sorteio, observado o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Compiementar n9 123/2006 e 147/2014;
7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Compiementar n9 123/2006 e 147/2014, considerar-se-50 empatados
(empate ficto) todas as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor prego apresentada;
7.8- N50 ocorrera o empate ficto quando o melhor preco tiver sido apresentado por empresa que
comprove ser regularmente enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.9- Ocorrendo o empate na forma prevista no item 7.7 acima, proceder-se-ai da seguinte forma:
a) A Comisséo de Licitacao convocaré a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
para apresentacao de proposta de preco inferior a da primeira classificada;
b) A convocacfio deveré ser atendida no prazo méximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusao do
direito, e havendo a apresentacao de preco inferior pela mesma, esta passara a condicfio de primeira
classificada no certame;
c) N50 ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das alineas “a”
e “b” deste item, serfio convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese
prevista no item 7.7 acima, na ordem crescente de classificacao, para o exercicio do mesmo direito;
d) No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte, que se enquadrem na hipotese prevista no item 7.7 acima, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer o direito de preferéncia, através da
apresentagao de melhor oferta.

Trav. Jose Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE K
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7.10- Sera declarada vencedora a proposta de menor preco global entre os(as) licitantes
classificadoslasl, apos a observéncia dos critérios acima estabelecidos.

7.11- SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS

7.11.1- Que n5o atenderem as exigéncias desta Tomada de Precos;
7.11.2- Que apresentarem precos unitérios irrisérios, de valor zero, ou precos excessivos ou
inexequiveis;
7.11.3- N50 seré considerada qualquer oferta de vantagem n5o prevista nesta Tomada de Precos, nem
prego ou vantagem baseada nas ofertas dos(as) demais licitantes;
7.11.4- Com preco unitario simbolico ou irrisorio, assim entendido como aquele incompativel com os
precos praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alteracfies;
7.11.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fara, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato pfiblico, para o qual todos os(as) licitantes ser5o convocadoslas), vedado qualquer outro
processo;
7.11.6- De conformidade com o parecer da Comisséio de Licitai;5o, n50 constituiré causa de inabilitac5o
nem de desc|assifica<;5o da proponente a irregularidade formal que n50 afete 0 conteiido ou a
idoneidade da proposta e/ou documentac5o apresentada.

3.0- oA AoJuo|cA<;Ao

8.1- A adjudicac;5o da presente licita<;5o aolal Iicitante vencedor(a) sera efetivada mediante termo
circunstanciada, obedecida 5 ordem classificatoria, depois de ultrapassado o prazo recursal.

9.0- DO CONTRATO

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de Precos,
que devera ser assinada pelas partes no prazo de até 05(cinco) dias uteis, a partir da data da convocac;5o
encaminhada ao(a) Iicitante vencedor(a) do certame;
9.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatariolal em assinar o “Termo de Contrato" no prazo
estabelecido no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obriga<;5o, ficando sujeito as
penalidades previstas na Lei n9 8.666/93 e a|tera<;6es posteriores;
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus anexos,
bem como os demais elementos concernentes 6 licitac5o, que serviram de base ao processo licitatorio;
9.4- E facultado 5 Administracéio, quando 0(a) convocado(a) n5o assinar o "Termo de Contrato” no prazo
e condicfies estabelecidas, convocar os(as) licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de
classificacfio estabelecida pela Comiss5o de Licitag5o, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicfies propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitac5o consoante prevé a Lei n9 8.666/93 e
suas alteracfies posteriores.

10.0 — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

10.1 - Executar o objeto em conformidade com as condicfies deste instrumento.
10.2 - Manter durante toda a execuc5o contratual, em compatibilidade com as obrigacfies assumidas,
todas as condicfies de habilitar;5o e qualifica<;5o exigidas neste edital.
10.3 - Aceitar, nas mesmas condicfies contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressfies limitadas
ao estabelecido no §19, do art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993, tomando-se por_base o valor
contratual.

Trav. Jose Jorge Matias, S/N _, E
Campo Velho, 63901-010 - Quixada-CE “J
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10.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 5 contratante ou a terceiros, decorrentes
de dolo, quando da execur;5o do objeto, n50 podendo ser arguido para efeito de exclus5o ou reduc5o
de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder 5 fiscalizac5o ou acompanhar a execug5o
contratual.
10.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execut;5o contratual, inclusive as obrigagfies relativas a salérios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas
e especificas de acidentes do trabalho e legislac5o correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na
execu<;5o contratual.
10.6 - Prestar imediatamente as informacfies e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacfies de complexo caréter técnico, hipotese em que
ser5o respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicfies de defeito
ou em desconformidade com as especificacfies deste termo, no prazo fixado pelo 0rg5o Contratante,
contado da sua notificag5o.
10.8 - Cumprir, quando for o caso, as condigties de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
periodo oferecido em sua proposta de precos, observando o prazo minimo exigido pela Administrag5o.
10.9 - N50 permitir a utiliza<;5o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi<;5o de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza<;5o do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
10.10 - Manter-se, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato a ser firmado, um preposto aceito
pela Contratante, para representa<;5o da Contratada sempre que for necessério e comunicando, por
escrito, 5 Contratante qualquer mudanga de endereco ou telefone contato.
9.11 - Acatar as orientagéies da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fisca|iza<;5o,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 5s reclamacfies formuladas.
10.12 - Responsabilizar-se pela fiel execuc5o do objeto contratual no prazo estabelecido neste edital.
10.13 - N50 sera admitida a subcontratar;5o do objeto licitado.

11 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA:

11.1 - Solicitar a execuc5o do objeto 5 CONTRATADA através da emiss5o de Ordem de Servico, apés
emiss5o de empenho.
11.2 - Proporcionar 5 CONTRATADA todas as condicfies necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacfies decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas
alteracfies posteriores.
11.3 - Fiscalizar a execugfio do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em
decorréncia, solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificaré de imediato.
11.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execuc5o do objeto
contratual.
11.5 - Efetuar os pagamentos devidos 5 CONTRATADA nas condicfies estabelecidas neste edital.
11.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
11.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA 5s dependéncias da CONTRATANTE para a
execuc;5o do objeto contratual.
11.8 — Prestar as lnformagfies e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA. \
11.9 — Recusar os servigos que n5o apresentarem consonéncia com os ditames legals.

Trav. Jose Jorge Matias. S/N A
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11.10 - Comunicar 5 CONTRATADA qualquer irregularidade na prestacao dos servigos e interromper
imediatamente a execu<;5o se for o caso.
11.11 - lndicar na Ordem de Servico o local em que devera ser realizada sua execu<;5o.

12.0- DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

12.1 - O prazo de vigéncia contratual é até 12 (dose) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
ser publicado na forma do paragrafo Unico, do art. 61, da Lei Federal n9 8.666/1993.
12.2 O prazo de vigencia podera ser prorrogado nos termos do que dispoe o art. 57 da Lei Federal n‘
8.666/1993, alterada e consolidada.

13.0- DAS CONDIQDES DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

13.1 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apas o encaminhamento da documentacfio
tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através de Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentacaoz
I) Nota Fiscal/fatura discriminative, em via (mica, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas
(pague—se) e atestada por servidor responsavel pelo recebimento do objeto deste termo,
ll) Certidao Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni5o (PGFN),
com abrangéncia inclusive as contribuicfiies sociais,
Ill) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econamica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo municipio domiciliado, e,
VI) CND emitida pela Justica Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N”. 12.440/2011.
13.2 - N50 sera efetuado qualquer pagamento 5 CONTRATADA em caso de descumprimento das
condicfies de habilitar;5o e qualificac5o exigidas neste termo.
13.3 - E vedada a realiza<;5o de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo n5o estiver de
acordo com as especificacfies deste instrumento.
13.4 - Se o objeto n5o for executado conforme condicfies deste termo, 0 pagamento ficara suspenso até
sua execucao regular.
13.5 - Nenhum pagamento sera efetuado 5 CONTRATADA, enquanto pendente de liquida<;5o, qualquer
obrigaciio financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamento de precos.

14.0- oo REAJUSTE 6 oo REEQUILlBRl0 ECONDMICO-FINANCEIRO, conronms TERMO oz
REFERENCIA

14.1 - O valor do Contrato n5o sera objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da
contrata<;5o, hipotese na qual transcorrido tal prazo, devera ser utilizado o indice IGP-M da Funda(;5o
Getdlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste.
14.2 - Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de conseqiiéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc5o do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando area econémica extraordinaria e extracontratual,
podera, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situac5o e termo aditivo, ser

Trav. Jose Jorge Matias, S/N
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restabelecida a re|ac5o que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuic5o da Administrac5o para a justa remunera<;5o do servico, objetivando a manutenc5o do
equilibrio econfiimico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d" da Lei Federal n“
8.666/93, alterada e consolidada.

1s.0- oAs sA|vcoEs ADMINISTRATIVAS

15.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacfies assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar ao(5) Contratadolal, as seguintes sanc6es:
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da Iicitante VENCEDORA em
assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias ateis, contados da data da notificacao feita pelo(a)
CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso na execucao dos sewicos, até o limite de 30 (trinta)
dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela n50 cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a critério da Prefeitura Municipal de Quixada , em caso de atraso dos servicos superior a 30
(trinta) dias.
b.4] 0 valor da multa referida nesta clausula sera descontada "ex-officio” do(a) CONTRATADO(A),
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto 5
Prefeitura Municipal de Quixada do Municipio de Quixada, independente de notificac5o ou interpela<;5o
judicial ou extrajudicial;
c) suspens5o temporaria do direito de participar de licitac5o e impedimento de contratar com a
Administrac5o, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Ptiblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.

16.0- DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1- O Contrato firmado em decorréncia da presente |icitac5o podera ser rescindido de conformidade
com o disposto nos art’s. 77 a 80 da Lei n9 8.666/93;
16.2- Na hipétese de ocorrer a rescis5o administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n9 8.666/93,
ao(5) CONTRATANTE s5o assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, paragrafos 19 a 49-, da
Lei de Licitaciies.

110- DAS A|.TsaAcoEs CONTRATUAIS

17.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, acréscimos
ou supressties no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § lo, do art. 65, da Lei de Licitacties.

18.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1- Os recursos cabiveis ser5o processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n-9
8666/93 e suas alteracoes;

Trav. Jose Jorge Matias, S/N V
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18.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente;
18.3- Os recursos ser5o protocolados na Prefeitura Municipal de Quixada e encaminhados 5 Comiss5o
de Licitacao;

19.0- DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

19.1 - Os recursos necessarios ao custeio da referida despesa encontram-se devidamente alocados no
orgamento municipal para o exercicio de 2021 classificados sob o codigo: 0401.04.122.0603.2.011-
elemento de despesa: 3.3.90.39.00 e fonte de recursos: 1001000000.

20.0- oAs o|sPos|coEs FINAIS

20.1- A apresenta<;5o da proposta implica na aceitat;5o plena das condicfies estabelecidas nesta Tomada
de Precos.
20.2- A presente licitaciio podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da Administracao, por
decis5o fundamentada, em que fique evidenciada a notéria relevancia de interesse do Municipio;
20.3- E vedado ao servidor dos arg5os e/ou entidades da Administrac5o Ptiblica Municipal de Quixada,
Autarquias, Empresas Ptiblicas ou Fundaciies, instituidas ou mantidas pelo Poder Pablico Municipal de
Cluixada, participar como Iicitante, direta ou indiretamente, por si, por interposta pessoa, dos
procedimentos desta Licitac5o.
20.4- A homologacao da presente Licitac5o sera feita pelo(a) Ordenadorlal de Despesas da Prefeitura
Municipal de Quixada, conforme dispéie o artigo 43, inciso VI, da Lei n9 8.666/93;
20.5- Os casos omissos deste Tomada de Precos ser5o resolvidos pela Comiss5o de Licitat;5o, nos termo
da legislacao pertinente.
20.6- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca
de Quixada, Estado do Ceara, excluido qualquer outro.

Quixada-Ce, 23 de fevereiro de 2021.

.\

. SJ .Mirlla Maria danha Lima
Presidente da Co iss5o de Licitac5o

Trav. José Jorge Matias, S/N
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TERMO 05 REFERENCIA

1 — DO OBJ ETO:

1.1 - O presente termo tem como objeto a CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, tudo conforme especificacfies contidas neste
instrumento.

2 -— DA JUSTIFICATIVAI

2.1 — Faz-se necessaria a contratacao de servicos especializados junto 5s Secretarias, tendo em vista a
necessidade de aperfeicoamento das praticas administrativas na administracao pablica, como uma
forma de controle na revis5o das atividades desenvolvidas pelo poder pablico, visando melhorar a
qualidade dos servicos prestados pelo ente ptiblico, obtendo maior confiabilidade, credibilidade e
controle da execuc5o das atividades desenvolvidas, subsidios para assegurar o bom gerenciamento dos
negocios piliblicos, em observancia ao principio constitucional da isonomia, a selecao da proposta mais
vantajosa para a administraciio, possibilitando a estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrative, da vincula<;5o ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo, tendo como intuito
primordial atender as recomendaciaes dos Tribunals de Controle, bem como dos Tribunals de Justica.

Ademais, é cedico que o processo licitatario possui bastante complexidade, recaindo sobre este vasta
carga legislativa, doutrinaria e jurisprudencial, além de sofrer frequentes mudancas normativas as quais
devem ser acompanhadas pela gestao, que em caso de descumprimento das normas e principios que
regem a matéria, podem macular todo o processo administrativo que sucede 5 licitac5o, em total
prejuizo ao interesse p0bllCO.

Resta ainda considerar, a iminente alterac5o da base legislativa que regulamenta as contratacfies
pablicas, dada a aprovacao na Camara e no Senado do Projeto de Lei n9 4.253 de 2020, que cria um
novo marco legal no ambito das |icitac6es, e que impora aos Municipios o dever de se adequarem as
novas regras dentro de um prazo determinado, o que preferencialmente deve ocorrer de forma
gradativa, t5o logo o projeto de lei seja sancionado.

2.2 — Objetivos/Especificacao dos servicos:

a) Orientac5o e analise na elaboracao dos editais, respectivos anexos e demais processos
licitatorios;

b) Supervis5o e acompanhamento da fase externa do processo Administrativo licitatorio;
c) Supervis5o permanente da fase externa dos processos licitatorios, no sentido de

orientar e dirimir dtividas ou elabora<;5o de respostas a eventuais impugnacfies,
incluindo consultas de carater preventivo e elaborat;5o de Nota Técnica Explicativa;

d) Controle e analise da legalidade de processos licitatorios, a fim de verificacao das
informaciiies e processos adotados;

e) Orientacao nas respostas aos recursos Iicitatorios e administrativos interpostos,
conforme o caso; 0'"

Trav. Jose Jorge Matias, S/N J
Campo VE‘!ll'IO, 63907-010 - Quixada-CE U



PREP‘:- .1:-/)0

*4/ 32-909*

‘ A Dsf PREFEITURA 06 , 09$ E QQ’QU IXADA
"“"'u“=" Comissiio de Licitai,-Jo

.|: "
'

f) Envio com interpretac5o de imediato, de modificacfies ou inovaI;6es legislativas e
entendimentos jurisprudenciais.

g) Assessoramento quanto ao critério de julgamento e tipo de processos licitatorios a
serem adotados;

h) Revis5o e auditoria dos processos licitatorios;
i) Acompanhamento na formulacao de respostas escritas e eventuais diligéncias junto a

Comissao de Licitacao, bem como defesa técnica nos processos de Prestacfies de Contas
de Gestao junto aos Org5os de Controle Externo -TCU e TCE;

j) Orientacao na confeccao de documentos oficiais expedidos pela Comissao de Licita<;5o,
incluindo informagfies em mandados de seguranca, entre outros questionamentos
judiciais;

k) lmplementacao de ac6es estratégicas de gestao que assegurem o cumprimento de suas
competéncias ptiblicas sob a otica de eficiéncia, economicidade, legalidade e
publicidade;

I) Orientac5o na alimentacéio das informacfies no sistema do SIM e transparéncia no
TCM/CE;

m) Orientac5o e analise dos processos administrativos disciplinares por descumprimento de
execuc5o contratual ou quaisquer falhas por descumprimento de normais legais e
editalicias por parte dos particulares;

n) Treinamento aos servidores publicos, com a realiza<;5o de capacitacao sobre nocfiies
gerais de licitaciies e contratos pablicos, tratando sobre os tramites do processo
licitatorio, bem como orientacao permanente de forma individualizada sob os processos
da rotina administrative.

3 - DAS DEFINICOES E QUANTITATIVOS:
3.1 - Descric5o do item e quantitativo:

DESCRICAO oo SERVICO
ITEM uuo QUANT

l I ICONTRATACAO DE ssavicos DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA
01 DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MES 12

MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

3.2. EQUIPE TECNICA:

3.2.1- Devera ser comprovada que a Iicitante possua em seu corpo técnico, profissional advogado,
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com experiéncia comprovada no ambito do
direito administrativo, com énfase na area de licitacifies e contratos pablicos.

3.3. CARGA HORARIA E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL:

3.3.1- O Advogado responsavel técnico devera cumprir carga horaria de 30 (trinta) horas semanais. A
carga Horaria refere-se 5 Prestac5o de Sen/icos de forma presencial no local indicado pela Contratante,\.

Q. ""“~Z-3'/Q./"'
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independentemente da demanda Consultiva, ilimitada, prestada por escrito através de correio
eletrénico (e-mail) ou de forma convencional via Consulta Escrita formalizada 5 Contratada.

3.3.2- Sem prejuizo da carga horaria descrita no item anterior, o contratado devera dispor de canal
permanente de contato com a administracao, a fim de dirimir qualquer situac;5o havida no ambito de
suas atribuicfies e a qualquer tempo.

4 - DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA DE PREQOSI

4.1 - Na proposta de precos dever5o constar as especificacfies detalhada do item, tipo e quantidade
solicitada, o valor unitario e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, ja considerando
todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente
sobre a execucao do objeto deste termo, mesmo que n50 estejam registrados neste documento.

4.2 - Sera considerado vencedor o fornecedor cuja proposta seja mais vantajosa para a administracao,
desde que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia.

4.3 - O Prazo de validade da proposta n5o podera ser inferior a 60 (sessenta dias).

4.4 - A apresentac5o da proposta implica plena aceitac5o, por parte do Iicitante, das condicfiies
estabelecidas neste termo, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposiciies nela contidas,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como fornecer
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas 5 perfeita execuc5o contratual, promovendo, quando requerido, sua substituic5o.

4.5 - A Contratada devera arcar com o anus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n50 seja satisfatorio
para o atendimento ao objeto deste termo de referéncia, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5 - oo LOCAL E PRAZO PARA EXECUCAO:
5.1 - Quanto 5 entrega:

5.1.1 - Os servicos dever5o ser iniciados no prazo maximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da
data de recebimento da Ordem de Servico a ser emitida pela administra<;5'o ou instrumento equivalente
e rigorosamente de acordo com as especificacfies estabelecidas na proposta vencedora e no Termo de
Referéncia, sendo que a n5o observancia destas condicfies, implicara na n5o aceitac5o dos mesmos,
sem que caiba qualquer tipo de reclamacao ou indenizacao por parte da inadimplente.

5.1.2 - O servico a ser entregue estara sujeito 5 aceitacao plena pelo Contratante que, para tanto,
designara servidor que acompanhara a sua execucao e o submetera ao recebimento provisorio, onde
ser5o examinadas as especificacées e, caso estejam de acordo com o Termo de Referéncia e proposta
da Contratada sera atestada o seu recebimento mediante emiss5o do Termo de Recebimento Definitivo
de cada parcela executada.

5.1.3 - Caso o servico executado n50 esteja de acordo com as exigéncias do Termo de Refefrancia e da
proposta de precos da Contratada, o mesmo sera rejeitado e a Contratada devera refazé-log};
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5.1.4 - A Contratada ficara obrigada a executar novamente, sem énus para a Contratante, o servico que
vier a ser recusado.

5.1.5 - O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as especificacéies estabelecidas
neste instrumento, nos locais indicados na Ordem de Servico a ser emitida pela administracao ou
instrumento equivalente.

5.1.6 - Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02
(dois) dias Liteis antes do término do prazo de entrega do sen/ico, e aceitos pela contratante, n5o ser5o
considerados como inadimplemento contratual.

5.1.7 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Termo de
Referéncia sera exclusiva dols) sewidorles) autorizadols) pelo orgao Contratante, encarregado de
acompanhar a execuc5o do servico e recebimento do objeto contratual, conforme art. 67 da Lei
8.666/93.

5.1.8 - A CONTRATANTE designara um servidor/comissao, cujo proposito sera o acompanhamento da
execuc5o dos servicos e a conferéncia desta com as especificacfies contidas na proposta de precos e no
Termo de Referéncia. Caso 0 objeto esteja em desacordo com as especificacoes contidas naqueles
instrumentos, sera rejeitado o recebimento do mesmo.

5.2 - Quanto ao recebimento:

5.2.1 — Provisoriamente, a partir da execucao do servico, para efeito de verificac5o da conformidade com
as especificagfies constantes do Termo de Referéncia e da proposta.

5.2.2 - Definitivamente, apas a verificac5o da conformidade com as especificacéies constantes do Termo
de Referéncia e da proposta, e sua consequente aceitac5o, que se dara até 05 (cinco) dias ateis do
recebimento provisario.

5.2.3 - Na hipétese de a verificacao a que se refere o subitem anterior n50 ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

5.2.4 - A nota fiscal/fatura que apresente incorrecfies sera devolvida 5 contratada para as devidas
correcfies. Nesse caso, o termo de recebimento definitivo somente podera ser emitido apas a referida
correcao.

5.2.5 - A Administracéio rejeitara, no todo ou em parte, a prestacao de servicos em desacordo com as
especificacfies técnicas exigidas.

5.2.6 - A rejeicao do objeto por estar em desacordo com as especificacfies, que vier a ocorrer, n5o
justificara possivel atraso no prazo de execuc5o fixado, sujeitando o Contratado as sancfies previstas.

6 - DAS CONDIQOES DE ExEcucAo;
6.1 - N50 sera aceito servico que esteja em desacordo com as especificacfies constantes do presente
Termo de Referéncia, devendo 0 fornecedor providenciar sua correc5o sem qualquer anus para o Org5o
Contratante, sujeitando-se ainda as sanciies previstas.

Trav. Jose Jorge Matias, S/N _l_~
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6.2 - A Contratada devera garantir a qualidade e seguranca de todos os servicos fornecidos, com vista a
evitar qualquer vicio nos processos.

6.3 - A Contratada devera observar conduta adequada na utilizacao dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios, objetivando a seguranca do pessoal e material no local de execuc5o dos
servicos.

6.4 - A Contratada devera cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da contratante.

7 - oos RECURSOS ORCAMENTARIOS:
7.1 - Os recursos necessarios ao custeio da referida despesa encontram-se devidamente alocados no
orcamento municipal para o exercicio de 2021 da classificados sob o codigo: 0401.04.122.0603.2.011-
elemento de despesa: 3.3.90.39.00 e fonte de recursos: 1001000000.

a - DAS co|\|o|c;oEs DE PAGAMENTO:
8.1 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos 0 encaminhamento da documentac_;5o
tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através de Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentac5o:

I) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via (mica, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas
(pague-se) e atestada por servidor responsavel pelo recebimento do objeto deste termo,

ll) Certid5o Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federals e a Divida Ativa da Uni5o (PGFN),
com abrangéncia inclusive as contribuicfies sociais,

Ill) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal,

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,

V) CND emitida pelo municipio domiciliado, e,

VI) CND emitida pela Justica Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12.440/2011.

8.2 - N50 sera efetuado qualquer pagamento 5 CONTRATADA em caso de descumprimento das
Xcondicoes de habiIitac5o e qualificac5o exigidas neste termo.

8.3 - E vedada a realizaciio de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo n5o estiver de
acordo com as especificacfies deste instrumento.

8.4 - Se o objeto n5o for executado conforme condiciiies deste termo, o pagamento ficara suspenso até
sua execuc5o regular.

8.5 - Nenhum pagamento sera efetuado 5 CONTRATADA, enquanto pendente de liquida<;5o, qualquer
obrigacao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamento de precos.

9 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

' \

Trav. Jose Jorge Matias, S/N I

9.1 - Executar 0 objeto em conformidade com as condicfies deste instrumento.
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9.2 - Manter durante toda a execuc5o contratual, em compatibilidade com as obrigacfies assumidas,
todas as condicfies de habilitacéio e qualificacfio exigidas no presente termo.

9.3 - Aceitar, nas mesmas condiciies contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressfies limitadas
ao estabelecido no §19, do art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual.

9.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 5 contratante ou a terceiros, decorrentes de
dolo, quando da execucao do objeto, n50 podendo ser arguido para efeito de exclus5o ou reduc5o de
sua responsabilidade o fato de a contratante proceder 5 fiscalizacao ou acompanhar a execuc5o
contratual.

9.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao contratual, inclusive as obrigacéies relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas
e especificas de acidentes do trabalho e Iegislacao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na
execuc5o contratual.

9.6 - Prestar imediatamente as informacfies e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacfies de complexo carater técnico, hipatese em que
ser5o respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7 - Substituir ou reparar 0 objeto contratual que comprovadamente apresente condicfies de defeito
ou em desconformidade com as especificacéies deste termo, no prazo fixado pelo Orgao Contratante,
contado da sua notificacao.

9.8 - Cumprir, quando for o caso, as condicfies de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo
oferecido em sua proposta de precos, observando o prazo minimo exigido pela Administracao.

9.9 - N50 permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.10 - Manter-se, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato a ser firmado, um preposto aceito
pela Contratante, para representac5o da Contratada sempre que for necessario e comunicando, por
escrito, 5 Contratante qualquer mudanca de endereco ou telefone contato.

9.11 - Acatar as orientacfies da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 5s reclamacfies formuladas.

9.12 - Responsabilizar-se pela fiel execuc5o do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo.

9.14 - N50 sera admitida a subcontratac5o do objeto deste Termo de Referéncia.

10 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

10.1 - Solicitar a execuc5o do objeto 5 CONTRATADA através da emisséio de Ordem de Sen/ico, apos
emiss5o de empenho.

J. l
Trav. Jose Jorge Matias, S/N ,
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10.2 - Proporcionar a CONTRATADA todas as condigfies necessérias ao pleno cumprimento das
obrigagfies decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas
alteragoes posteriores.

10.3 - Fiscalizar a execugao do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em
decorréncia, solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificarzi de imediato.

10.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execugéio do objeto
contratual.

10.5 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigoes estabelecidas neste Termo.

10.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

10.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE para a
execugao do objeto contratual.

10.8 — Prestar as |nformar;6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA.

10.9 — Recusar os servigos que néio apresentarem consonéncia com os ditames legais.

10.10 — Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na prestagao dos servigos e interrornper
imediatamente a execugao se for o caso.

10.11 - Indicar na Ordem de Servigo o local em que devera ser realizada sua execugfio.

11 - DO REAJUSTE E D0 REEQUlLlBRlO ECON6MlCO-FINANCEIRO:

11.1 - O valor do Contrato n5o sera objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratagao, hipotese na qual transcorrido tal prazo, devera ser utilizado o indice IGP-M da Fundagfio
Getifilio Vargas, para fins de proceder com o reajuste.

11.2 - Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de conseqiiéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinéria e extracontratual,
podera, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situagfio e termo aditivo, ser
restabelecida a relai;5o que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuigao da Administragao para a justa remunera<;'a'o do servigo, objetivando a manutengéo do
equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d" da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada.

12 - oo CONTROLE DA Exscuofioz
12.1 - A fiscalizagfio da contratagao sera exercida por um representante da Contratante, ao qual
competiré dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execugao do objeto e de tudo dar ciéncia a
Administragfio, de acordo com 0 estabelecido no art. 67, da Lei Federal n9 8.666/1993, a ser informado
e designado para este fim pela contratante, quando da lavratura do instrumento contratual.

12.2 - A fiscalizagao de que trata este item nfio exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigfies técnicas,

Trav. Jose Jorge Matias, S/N ®
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vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta,
n50 implica em corresponsabilidade dos orgaos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70, da Lei 8.666/1993.

12.3 - A execugao dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual devera
atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execugfio para fins de
pagamento.

12.4 - Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer servigo que nao esteja de
acordo com as exigéncias, bem como, determinar prazo para substituigéio do servigo eventualmente
fora de especificagéio.

13 — do PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:

13.1 - O prazo de vigéncia contratual é até 12 (dose) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
ser publicado na forma do parégrafo Emico, do art. 61, da Lei Federal n9 8.666/1993.

13.2 - 0 prazo de vigencia podera ser prorrogado nos termos do que dispoe o art. 57 da Lei Federal n“
8.666/1993, alterada e consolidada.

QI —I

i-14 DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

14.1 - A gestfio e fiscalizagao do contrato sera exercida por servidor especialmente designado para este
fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n9 8.666/1993, a ser
informado quando da lavratura do instrumento contratual através de Portaria..

15 - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:

15.1 - Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a Administragao Pfiblica podera, sem a prévia
manifestagfio do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéio.

0
57
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

4 V g ANEXO}l;l#-9* MODELOQE PROPOSTAJDLE PRECOSA *
Local e data
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
Comissao Permanente de Licitagao.

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 00.001/2021—TP

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de pregos, referente a Tomada de Pregos em
referéncia, cujo objeto é a CONTRATAQAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA
AREA DE LlClTA¢6ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS D0
MUNIClPlO DE QUIXADA, conforme especificagoes constantes do anexo I, parte integrante deste
processo pelo valor global de RS ( ), com prazo de
vigencia por 12 (doze) meses.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submisséo aos ditames da Lei n9 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores, bem como as clausulas e condigiies estabelecidas nesta Tomada de Preqos.

VALOR - Rs _
ITEM ESPECIFICA " ‘cAo MENSAL GLOBAL ,

,_ _ _ _l_ meses)
01 ‘

g VALOR GLOBAL - RS _

NOME:
ENDERECO:
CN Pl/CPF N9:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF N9:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

I I I I I I I I I Q O I I O I I I I I O U O O I I I O O O I O I I I O I O I I I I I I I O O I I I I I O I I I IO

Carimbo e assinatura

/ -

if
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CONTRATO N9
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA
_ _ _ _ , COM _i
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Secretaria , com sede na Rua _ _ , inscrito no
CNPJ/MF sob o n9 _ , neste ato representadolal pelo(a) 0rdenador(a) de Despesas,
Sr(a). , doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinadolal, e do outro
lado, , com endereco na _ , inscrita no
CNPJ/MF n9 g , representada pelo(a) Sr(a). 7, inscrito(a) no
CPF/MF n9 , no final assinadolal, doravante denominada de CONTRATADO(A), de
acordo com a Tomada de Pregos n9 _ , Processo n9 , em
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, sujeitando-
se, as partes, as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- 0 presente Contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE |.|cnA<;oEs E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE oe
DIVERSAS SECRETARIAS oo MUNlClPlO DE QUIXADA, conforme especificacfies constantes do anexo |,
parte integrante deste processo.

CLAUSULA seouuoa - oo FUNDAMENTO uzsm.

2.1- 0 presente Contrato tem como fundamento a Tomada de Precos n9 00.001/2021-TP devidamente
homologado pelo(a) 0rdenador(a) de Despesas acima citado(a) e ao fim assinadolal, bem como a
proposta dolal CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de
transcrigéo.

CLAUSULA TERCEIRA - oo VALOR oo comnmo

3.1- O valor global deste Contrato é de RS (g ), nele estando incluidas todas
as despesas e custos necessarios a sua perfeita execucéio, sendo pago mensalmente o valor de R$

l )-

CLAUSULA QUARTA - DAS couoicoiss oz PAGAMENTO

4.1 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos o encaminhamento da documentacfio
tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através de Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentacao:
I) Nota Fiscal/fatura discriminative, em via (mica, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas
(pague-se) e atestada por servidor responsavel pelo recebimento do objeto deste termo,

ll) Certidao Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni5o (PGFN),
com abrangéncia inclusive as contribuigoes sociais, -

Trav. Jose Jorge Matias, S/N
Cannpo Velho, 63907-010 - Quixada—CE
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Ill) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,

V) CND emitida pelo municipio domiciliado, e,

VI} CND emitida pela Justica Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12.440/2011.
4.2 - N’:-io sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento das
condicfies de habilitacao e qualificacao exigidas neste termo.
4.3 - E vedada a realizagao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo n'ao estiver de
acordo com as especificacfies deste instrumento.

4.4 - Se o objeto niio for executado conforme condiciies deste termo, o pagamento ficara suspenso até
isua execucao regular.

4.5 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidacao, qualquer
obrigacao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamento de pregos.

CLAUSULA QUINTA - oo REAJUSTE E oo REEQUIIJBRIO ECONDMICO-FINANCEIRO

5.1 - O valor do Contrato néio sera objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratagao, hipotese na qual transcorrido tal prazo, devera ser utilizado o indice IGP-M da Fundacao
Gettillio Vargas, para fins de proceder com o reajuste.
5.2 - Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de conseqiiéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinéria e extracontratual,
podera, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situacao e termo aditivo, ser
restabelecida a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuicéo da Administracao para a justa remuneracao do sen/ico, objetivando a manutengao do
equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d" da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada.

c|.Ausui.A SEXTA - oo PRAZO DE VIGENCIA oo CONTRATO

6.1 - 0 prazo de vigéncia contratual é até 12 (dose) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
ser publicado na forma do parzigrafo Linico, do art. 61, da Lei Federal n9 8.666/1993.
6.2 - O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do que dispoe o art. 57 da Lei Federal n°
8.666/1993, alterada e consolidada.

c|.AusuLA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 - Executar o objeto em conformidade com as condi<;6es deste instrumento.
7.2 - Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigacéies assumidas,
todas as condicoes de habilitacfio e qualificacao exigidas neste edital.
7.3 - Aceitar, nas mesmas condicfies contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressfies limitadas
ao estabelecido no §19, do art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual.
7.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes de
dolo, quando da execugao do objeto, n50 podendo ser arguido para efeito de exclusfio ou reducao de

Trav. Jose Jorge Matias, S/N J)
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sua responsa i idade o ato de a contratante proceder a isca izacao ou acompan ar a execucao
contratual.
7.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigacfies relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas
e especificas de acidentes do trabalho e legislagao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na
execucao contratual.
7.6 - Prestar imediatamente as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacfies de complexo carater técnico, hipotese em que
serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
7.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicfies de defeito
ou em desconformidade com as especificacoes deste termo, no prazo fixado pelo Orgao Contratante,
contado da sua notificacao.
7.8 - Cumprir, quando for o caso, as condicoes de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo
oferecido em sua proposta de precos, observando o prazo minimo exigido pela Administragao.
7.9 - Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
7.10 - Manter-se, durante todo o periodo de vigencia do Contrato a ser firmado, um preposto aceito
pela Contratante, para representacao da Contratada sempre que for necessario e comunicando, por
escrito, a Contratante qualquer mudanca de endereco ou telefone contato.
7.11 - Acatar as orientacoes da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacfies formuladas.
7.12 - Responsabilizar-se pela fiel execucao do objeto contratual no prazo estabelecido neste edital.
7.13 - Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitado.

CLAUSULA OITAVA — DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1 - Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Servico, apos
emissao de empenho.
8.2 - Proporcionar a CONTRATADA todas as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacfies decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas
alteracfies posteriores.
8.3 - Fiscalizar a execucao do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em
decorréncia, solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificara de imediato.
8.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execucao do objeto contratual.
8.5 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas neste edital.
8.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
8.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias da CONTRATANTE para a
execucao do objeto contratual.
8.8 - Prestar as lnformacfies e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA.
8.9 -— Recusar os servicos que nao apresentarem consonancia com os ditames legals.
8.10 - Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade na prestagao dos servigos e intrarromper
imediatamente a execugao se for o caso. \-
8.11 - lndicar na Ordem de Servigo o local em que devera ser realizada sua execucao.

Trav. José Jorge Matias, S/N /
Campt) Velho, 63901-010 - Quiz-cada-CE F/'
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CLAUSULA NONA - DAS SANQDES ADMINISTRATIVAS

9.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administragao podera aplicar ao(a) Contratadolal, as seguintes sancfies:
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) Iicitante vencedor(a) em
assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notificacao feita pela
CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso na execucao dos servicos, até o limite de 30 (trinta)
dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela na'o cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a critério da AMTC1, em caso de atraso dos sen/icos superior a 30 (trinta) dias;
b.4) O valor da multa referida nesta clausula sera descontada "ex-officio" dolal CONTRATADO(A),
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a
AMTQ de Quixada, independente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.
CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1- O Contrato firmado em decorréncia da presente licitacao podera ser rescindido de conformidade
com o disposto nos art’s. 77 a 80 da Lei n9 8.666/93;
10.2- Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n9 8.666/93,
ao(a) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, paragrafos 19 a 4-‘1, da
Lei de Licitacoes.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS

11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condigfies contratuais, acréscimos
ou supressfies no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 19, do an. 65, da Lei de Licitacfies.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n9
8666/93 e suas alterac;6es;
12.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante petigao devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente;
12.3- Os recursos serao protocolados na Prefeitura Municipal competente e encaminhados a Comissao
de Licitacao;

ci.AusuLA DECIMA-TERCEIRA - oos RECURSOS OREAMENTARIOS ’ i

Trav. Jose Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE
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13.1 - Os recursos necessarios ao custeio da referida despesa encontram-se devidamente alocados no
orcamento municipal para o exercicio de 2021 classificados sob o codigo: 0401.04.122.0603.2.011-
elemento de despesa: 3.3.90.39.00 e fonte de recursos: 1001000000.

3::-v

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA GESTAO DO CONTRATO

14.1 — A gestao do contrato, sera exercida pelo servidor , nomeado pela Portaria n9

CLAUSULA DECIMA - QUINTA - oo roao

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixada, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente Contrato, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para
que possa produzir os efeitos legais.

-Ce, de de 20_.
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Ordenador de Despesas Nome do representante Legal
Autarquia de _ Nome da Empresa

CONTRATANTE CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
O1.

1'

Nome:
CPF:

02.
Nome:
CPF:

/

Trav. Jose Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE
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a) DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que nao executamos trabalho noturno,
perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 79 da Constituigao Federal e de conformidade com a exigéncia prevista no inciso V, do art.
27 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracfies posteriores;

b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Quixada, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os termos deste Edital e seus Anexos;

c) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao para participar no presente
certame licitatorio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores, nos termos do art. 32, §2‘='-’, da Lei n.‘-4 8.666793. Pelo que, por ser a expressao da verdade,
firma a presente, sob as penas da Lei.

.......... ..(CE), de 20_....

DECLARANTE

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE
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Hoje, nesta cidade, autuo 0 processo licitatorio que adiante se vé, na modalidade Tomada
de Pregos, sob 6 mimero 00.001/2021-TP, cujo objeto é a coNTRATA<;2'\o oz s|:Rv|<;os oz
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA oz uc|TA¢oEs E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, oz mrsnssss DE DIVERSAS SECRETARIAS oo MUNlCl'P|0 DE ounmofi.

E imperioso destacar 0 disposto na redagao do art. 69, XVI da Lei n9 8.666/93:

"Comissao - Comissfio, permanente ou especial, criada pela Administragao com a
fungao de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos
as licitagoes e ao cadastramento".

Nesse raciocinio, n50 cabe a comisséo de licitagfio avaliar 0 conteodo das pesquisas de
pregos realizada pelo setor competente das secretarias municipais, pois séo de responsabilidade desta,
apenas os atos relacionados a condugao do procedimento licitatorio, conforme Acordfio 594/2020 - TCU
Pleno.

No mesmo sentido, 0 Acordéio 4848/2010 da 1§ Cémara-TCU, firmou o seguinte
entendimento:

"N50 constitui incumbéncia obrigatciria da CPL, do pregoeiro ou da autoridade
superior realizar pesquisas de pregos no mercado e em outros entes piflblicos, sendo
essa atribuigao, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitaclos, dos
setores ou pessoas competentes envolvidas na aquisigfio do objeto".

Além disso, quanto a contratagao, também nfio é de responsabilidade da comisséo, assim,
o doutrinador Marga! Justen Filho ensina:

“Sob a vigéncia da Lei n9 8.666, a comissao de licitagéio nap pratica qualquer ato
concreto, além da classificagao. A atividade juridica da comissao de licitagao se exaure
com a classificagao (e com a manifestagao nos eventuais recursos interpostos). Nao Ihe
compete emitir apreciagéo acerca de conveniéncia ou inconveniéncia da contratagfio
ou sobre a satisfatoriedade das propostas."

Desta feita, depreende-se que a realizagfio das coletas de pregos é de responsabilidade do
orgao que as elaborou e a viabilidade, ou n50, da contratagfio é atribuigéo da autoridade competente na
estrutura da entidade, por conseguinte, tal responsabilidade n50 é da Comissfio de Licitagao, tendo em
vista nfio se encontrarem determinadas no rol de suas fungoes.

Dado o exposto, do que, para constar, lavrei o presente termo. Quixada/Ce, 19 de fevereiro

d
Mirlla Mar‘ Saldanha Lima

Presidente da Comissfio de Licitagfio

de 2021.

Trav. José Jorge Matias, S/N
Carnpo Velho, 63907-D10 - Quixadé-CE


