
PREFEITURA DE 1' 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS NQ 00.002/2021 - TP 

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, 

NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS 

BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO 

TCE-CE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 

GESTÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE, 

A Prefeitura Municipal de Quixadá/Ce, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 

nomeada pela Portaria n2  04.01.027/2021 de 04 de janeiro de 2021, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local abaixo previsto, abrirá licitação na modalidade Tomada de 

Preços, do tipo menor preço, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições 

estabelecidas nesta Tomada de Preços, observadas as disposições contidas na Lei Federal n2  8.666/93 

de 21.06.93, e suas alterações posteriores. 

HORA, DATA E LOCAL: 

Os "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTAS DE PREÇOS" serão recebidos em sessão pública 

marcada para: 

Às 09:00 Horas, 

Do dia 24 de março de 2021, 
No endereço: Centro Administrativo e Financeiro, localizado na Trav. Jorge José Matias, s/n - Campo 

Velho - O.uixadá - Ce. 

Constituem parte integrante desta Tomada de Preços, independente de transcrição, os seguintes 

anexos: 

ANEXO 1 

ANEXO II 

ANEXO III 
ANEXO IV 

ANEXO V 

- TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS) 

- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

- 	MINUTA DO TERMO CONTRATUAL. 

- MODELO DE DECLARAÇÕES. 

- MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

1.0- DO OBJETO 

1.1- A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS 

REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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TOMADA DE PRECOS N9 00.002/2021 - TP

ABERTURA DE PRDCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE TDMADA DE
PaE\;o, VISANDO A comRATAt;A0 DE EMPRESA PARA PREsTA4;Ao DE
senvicos TECNICOS EsPEc|A|.|zADos ROTINEIROS DE CONTABILIDADE,
no Alviairo Dos REGISTROS DE ExEcu(;Ao om;AMEmAn|A,
FINANCEIRA E PATRIMONIAI. ELABDRAQAD DOS RESPECTIVOS
aA|.ANcETEs MENSAI5, GERAQAD DAs |m=oRMA¢6Es PARA 0 SIM D0
TcE-cE E ELAaoaA(;Ao DAs RESPECTIVAS PREsTA<;OEs DE CONTAS DE
GEsTAo, ATENDER As NECESSIDADES DAs DIVERSAS SECRETARIAS Do
Mumcipio DE D_u|xADA-cE.

A Prefeitura Municipal de Quixada/Ce, através da Comissfio Permanente de Licitagéio, devidamente
nomeada pela Portaria n9 04.01.02?/2021 cle 04 de janeiro de 2021, torna plJb|iCO para conhecimento
dos interessados que na data, horario e local abaixo previsto, abrira licitagfio na modalidade Tomada de
Pregos, do tipo menor prego, para atendimento do objeto desta licitagao, de acordo com as condiqfies
estabelecidas nesta Tomada de Prer;os, obsenradas as disposigfies contidas na Lei Federal n9 8.666/93
de 21.06.93, e suas alteragfies posteriores.

HORA, DATA E LOCAL:

O5 “DOCUMENTOS DE HABlL|TA(;J50" e ”PROPO5TAS DE PRECOS" serfio recebidos em sessfio pflblica
marcada para:

lks 09:00 Horas,
Do dia 24 do margo de 2021,
No enderego: Centro Administrativo 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:

AuEx0| - TERMO DE REFERENCIA (EsPEc|F|cAgilo Dos sERv|<;os)
ANEXO || - MDDELD DE PROPOSTA DE PnEr;os.
ANEXO Ill - MINUTA DO TERMD CONTRATUAL.
ANEKO IV - MCJDELD DE DECLARAQUES.
ANEXD V - MODELO DE CARTA DE FIANQA BANCJQRIA

1.0- DO OB] ETO

1.1- A presente Iicitagfio tem como objeto a CONTRATACKO DE EMPRESA PARA PRESTAQIRO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, N0 KMBITO DOS
REGISTROS DE EXECUCRO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORA§fiO DOS

T-"'
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Trav. Jose Jorge Matias, S/N J
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ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

1.2. - O valor estimado dessa licitação é R$ 825.130,00 (oitocentos e vinte mil, cento e trinta reais), de 

acordo com as pesquisas de preços realizadas pela Comissão Permanente de Compras e Serviços do 
município, nomeada pela Portaria n2  04.01.001/2021, conforme exige a INSTRUÇÃO NORMATIVA 
73/2020. 

2.0- DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas neste município, por força da Lei n. 2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

2.1.2- Não poderá participar empresa com falência decretada, desde que esteja em processo de 

recuperação judicial e que comprove a boa situação financeira da empresa. 

2.2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.2.1- Poderá participar do presente certame licitatório pessoa jurídica, devidamente cadastrada na 

Prefeitura Municipal de Quixadá, ou não cadastrada, que atender a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o 32  (terceiro) dia anterior à data para abertura do certame, observada a necessária 

qualificação. 
2.2.2- Os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços poderão ser apresentados por preposto 

do(a) licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não 
apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se em 

nome do(a) licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprovem tal 

condição através de documento legal. 
2.2.3- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços de 

mais de um(uma) licitante, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de uma licitante junto à Comissão de Licitação, sob pena de exclusão sumária dos(as) 

licitantes representados(as). 
2.2.4- No caso do(a) licitante ser representado(a) por procurador(a), deverá ser apresentada procuração 

por instrumento público ou particular. 
2.2.5- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar n2  123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 
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1.2. — 0 valor estimado dessa licitacfio é RS 825.130,00 (oitocentos e vinte mil, canto e trinta reais), de
acordo com as pesquisas de precos realizadas pela Comissfio Permanente de Compras e Services do
municipio, nomeada pela Portaria n9 04.01.001;'2021, conforme exige a INSTRUQKO NORMATIVA
73/2020.

2.0- DAs RESTRIQOES E couD|<;OEs DE PART|c|PAr;Ao

2.1- RESTRICOES DE PARr|c|PAcAo

2.1.1- Nio podera participar empresa declarada inidfinea ou cumprindo pena de suspensfio, que lhes
tenham sido aplicadas neste municipio, por forca da Lei n. E 3.666/93 e suas alteracizies posteriores;
2.1.2- N50 poderé participar empresa com faléncia decretada, desde que esteja em processo de
recuperagao judicial e que comprove a boa situacao financeira da empresa.

2.2- DAs c0ND|<;0Es DE PAaT|c|PA<;Ao

2.2.1» Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica, devidamente cadastrada na
Prefeitura Municipal de Quixada, ou nao cadastrada, que atender a todas as condigoes exigidas para
cadastramento até o 39 (terceiro) dia anterior a data para abertura do certame, observada a necessaria
qualificagfio.
2.2.2- Os Documentos de habilitagio e as Propostas de Precos poderfio ser apresentados por preposto
do(a) licitante com poderes de representagio legal, através de procuragao ptiblica ou particular. A nio
apresentagfio nao implicara em inabilitagfio, no entanto, D representante n5o podera pronunciar-so em
norne dola) licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprovem tal
condicfio através de documento legal.
2.2.3- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de habilitagfio e as Propostas de Pregos de
mais de umluma) licitante, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera
representar mais de uma licitante junto a Comissfio de Licitagfio, sob pena de exclusfio sum:-iria dos(as)
licitantes representadoslasl.
2.2.4- No caso do(a) licitante ser representadolal por procuradorlal, devera ser apresentada procuragiio
por instrumento ptiblico ou particular.
2.2.5- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos terrnos da Lei
Complementar n‘-! 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42
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PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

ENVELOPE N9 01— DOCUMENTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 00.002/2021-TP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N9 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS N2 00.002/2021-TP 

3.2- É obrigatória a assinatura de quem de direito do(a) PROPONENTE na PROPOSTA DE PREÇOS. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A". 

4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada 
em Cartório, ou ainda atendendo a Lei n2  13.726 de 2018, exceto para a garantia, quando houver, cujo 
documento comprobatório deverá ser exibido exclusivamente em original; 

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do documento 

não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou 
regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal 

declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da data de sua emissão. 

4.2- OS DOCUMENTOS PARA PESSOA JURÍDICA CONSISTIRÃO DE: 

4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRIE) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 

validade, guardada a conformidade com o objeto da licitação. 

4.2.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

4.2.2.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário 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 ações, acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais 
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício. 
4.2.2 3- Prova de inscrição na: 
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4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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3.2- E obrigatciria a assinatura de quem de direito dola) PRDPONENTE na PROPOSTA DE PRECOS.

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

4.1- Os Documentos de Habilitagfio deverfio ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais 0U publicacao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada
em Cartorio, ou ainda atendendo a Lei n9 13126 de 2018, exceto para a garantia, quando houver, cujo
documento comprobatdrio devera ser exibido EJ(C|U5lVfll1'lEl'lIE em original;
bl Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese do documento
nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracfio Du
regulamentacfio do Drgfio emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal
declaragao Du regulamentacfio, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua emissio.

4.2- OS DOCUMENTOS PARA PESSOA JURIDICA CONSISTIREO 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 licitagio.

4.2.2- uAa||.nAcAo JURIDICA:

4.2.2.1- Cédula de identidade do responsavel 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 acfies, acompanhado da ata da assernbléia que elegeu seus atuais
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscricfio do ato constitutivo, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio.
4.2.2.3- Prova de inscricio na:
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b) A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante, 
c) A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da Lei; 

d) O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
e) A Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). 

4.2.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços de 

natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitação, especificados no anexo 1 deste edital; 

a) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 

Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o fornecimento 

prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do 

conteúdo declarado. 

4.2.5. EQUIPE TÉCNICA: 
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADO PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTES, 

CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N2  8.666/93): 

4.2.5.1. Deverá ser comprovada que a licitante possua em seu corpo técnico, pelo menos 2 (dois) 

profissionais de nível superior, devidamente inscritos no Conselho de Classe. 

4.2.5.2. A comprovação de vinculação ao quadro da licitante será feita: 

a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 

registrada junto ao órgão competente. 

c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 

apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e 

das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de 

publicação deste edital, acompanhadas das respectivas relações de empregados ou mediante 

apresentação de contratos de regime de prestação de serviços. 

4.2.6. CARGA HORÁRIA E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL: 

4.2.6.1. Um dos profissionais exigidos no item anterior, deverá cumprir carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais. A carga horária refere-se à prestação de serviços de forma presencial no local indicado 

pela Contratante. 
4.2.6.2. O outro profissional exigido no item anterior, deverá cumprir carga horária de no mínimo 20 

(vinte) horas semanais. 

4.2.6.3. Sem prejuízo da carga horária descrita no item anterior, o contratado deverá dispor de canal 
permanente de contato com a administração, a fim de dirimir qualquer situação havida no âmbito de 

suas atribuições e a qualquer tempo. 

4.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO—FINANCEIRA: 

4.3.1. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação ou 

cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social encerrado, devidamente 
registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstrações de Conas de 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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outra equivalente, na forma da Lei;
d) 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGT5.
e) A Justica do Trabalho (Certid5o Negativa de Débitos Traloalhistas - CNDT).

4.2.4- QuA|.|E|cAcAD TEcmcA=

4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito
ptiblico Du privado, que comprove que o{a) licitante tenha prestado Du esteja prestando servicos de
natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitagfio, especificados no anexo I deste edital,;
a) A Administragio se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente do
Atestado/Declaracéio de Capacidade Técnica, visando a obter informagiies sobre o fornecimento
prestado e copias dos respectivos contratos e aditivos e/Du Dutros documentos comprobatorios do
contetido declarado.

4.2.5. EQUIPE TECNICA:
IEXIGIDO NO TERMO DE REFERENCIA AUTORIZADD PELD5 ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTE5,
CDNFORME DISPQE O ART. 79, § 29, INCISO I DA LEI H9 3.656193}:

4.2.5.1. Devera ser comprovada que a licitante possua em seu corpo técnico, pelo menos 2 (dois)
profissionais de nivel superior, devidamente inscritos no Conselho de Classe.
4.2.5.2. A comprovacfio de vinculagio ao quadro da licitante sera feita:
a) Para sécio, mediante a apresentagfio do estatuto social e aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentacio da ata de eleicao e posse da atual diretoria, devidamente
registrada junto ao Drgao competente.
c) Se o responsavel técnico nfio for sDcio e,/Du diretor da empresa, a comprovacfio se dara mediante a
apresentagfio da cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada - e
das provas de recolhimento das obrigagties sociais (FGTS e INSS) relativas ao més anterior a data de
publicacao deste edital, acompanhadas das respectivas relacizies de empregados ou mediante
apresentagfio de contratos de regime de prestacfio de servicos.

4.2.6. CARGA HORARIA E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL:

4.2.6.1. Um dos profissionais exigidos no item anterior, devera cumprir carga horaria de 40 (quarenta)
horas semanais. A carga horaria refere-se a prestagfio de servigos de forma presencial no local indicado
pela Contratante.
4.2.6.2. O outro profissional exigido no item anterior, devera cumprir carga horaria de no minimo 20
(vinte} horas semanais.
4.2.6.3. Sem prejuizo da carga horziria descrita no item anterior, o contratado devera dispor do canal
permanente de contato com a administracfio, a fim de dirimir qualquer situagfio havida no émbito de
suas atribuicfies e a qualquer tempo.

4.3- quAL||=|cA1;Ao Ecoivblvllco-|=mAm:E|n.A=

4.3.1. Tratando-se de Sociedade Anfinima, publicagao em Diario Oficial Du jornal de grande circulagfio Du
copia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao Dltimo exercicio social encerrado, devidamente
registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas demonstragties de Con de

Trav. Jose Jorge Matias, SIN
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Resultados. Os demais tipos societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, 

na forma da Lei, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para 
verificação dos valores, assinados por contador habilitado. 

4.3.2. Comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índice de Liquidez Geral 
(LG) maior ou igual a 1, resultantes da aplicação da seguinte fórmula: 

ONDE: AC : ATIVO CIRCULANTE 

LG— 	
AC+RLP  

PC+ELP 	 PC : PASSIVO CIRCULANTE 

ELP 	: EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

RLP 	: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

4.3.3- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

4.3.4. GARANTIA 
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTES, 

CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N2  8.666/93): 

4.3.4.1. Garantia de manutenção da proposta, no valor correspondente a 1,0% (hum por cento) do valor 

estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência n9  0241 —0, Conta n2  22140-6, a qual 

será encaminhada ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizará o recibo específico e definitivo, 

caso a garantia apresentada esteja devidamente regular. O referido recibo deverá fazer parte dos 

documentos de habilitação das empresas participantes. 

4.3.4.2. A garantia de manutenção da proposta, quando não recolhida em moeda corrente nacional, 

terá o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de 

Habilitação e Propostas de Preços e deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Quixadá, podendo 

ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir, devendo o recibo fazer parte dos 

documentos de habilitação das empresas participantes: 

a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, vedada a prestação de garantia através de Títulos 

da Dívida Agrária; 

b) Fiança bancária (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária). 

c) Seguro-garantia. 

4.3.4.3. A garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de esgotada 

as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas de Preços), para as 
empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, 
que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura de Contrato. 

4.3.4.4. Para efeito cia devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante, 

quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Resultados. Os demais tipos societarios deverao apresentar copias autenticadas do Balanco Patrimonial,
na ‘forma da Lei, reservando-se a Comissfio D direito de eitigir a apresentacfio do Livro Diario para
verificacao dos valores, assinados por contador habilitado.

4.3.2. Comprovacio da boa situacfio financeira sera tiaseada na obtengfio de indice de Liquidez Geral
(LG) maior Du igual a 1, resultantes da aplicacio da seguinte formula:

ONDE: AC IATIVD CIRCULANTE

,6- _i¢"*r'*i
" PC+ELP PC =i=-Assivo CIRCULANTE

ELP ; ExiDivELA LONGO PRAZO

RLP : REALIZAVEL A LONGO PRAZD

4.3.3- Certidio negativa de faléncia Du concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

4.3.4. GARANTIA
(Exioioo no TERMO DE REFERENCIA AUTDRIZAD-D5 PELDS DRDENADDRES/AUTORIDADES coivii=ErEmEs,
CONFDRME D|sPDE D ART. 7!, § 24, INCISD I DA LEI H9 a.sss/as):

4.3.4.1. Garantia de manutengao da proposta, no valor correspondente a 1,0% (hum por cento) do valor
estimado da licitacio, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agéncia n9 0241 - 0, Conta n9 22140-6, a qual
sera encaminhada ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizara D recibo especifico e definitivo,
caso a garantia apresentada esteja devidamente regular. O referido recibo deverai fazer parte dos
documentos de hatiilitagio das empresas participantes.

4.3.4.2. A garantia de manutencfio da proposta, quando nfio recolhida em moeda corrente nacional,
tera D prazo de validade de 120 (canto e vinte} dias, contado da data de entrega dos Documeritos de
Habilitagfio e Propostas de Precos e devera ser recolhida na Prefeitura Municipal de Quixada, podendo
ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir, devendo o recibo fazer parte dos
documentos de habilitagfio das empresas participantes:

a) Caucfio em dinheiro ou em titulo da divida pijilzilica, vedada a prestagfio de garantia através de Titulos
da Divida Agréria;

b) Fianga bancaria (conforme ANEXO - Modelo da Carta do Fianga Bancaria).

c) Seguro-garantia.

4.3.4.3. A garantia de manutencfio de proposta sera liberada até 05 (cincD) dias titeis depois de esgotada
as fases de habilitagao (Documentos de Habilitacfio} ou de classificacfio (Propostas de Precos), para as
empresas inabilitadas Du desclassificadas, Du apos a adjudicagfio, exceto para a vencedora da licitacéio,
que sera liberada no mesmo prazo, apos a data de assinatura de Contrato.

4.3.4.4. Para efeito da devolugao de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente. '

. . 6/Trav. Jose Jorge Matias, 5/N
Campo ‘Uelho, 6390?-01D - Ctuiiiada-CE U
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4.2.7- OUTRAS EXIGÊNCIAS 

4.2.7.1- Declaração expressa, na forma do anexo IV desta Tomada de Preços. 

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 

COMIS OOE 
LICITAÇÃO 

5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em uma via 

digitada ou impressa por qualquer processo mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, entregue em envelope opaco e lacrado. 

5.2- AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER: 

5.2.1- Razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante. 

5.2.2- Assinatura do Representante Legal; 

5.2.3- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

da apresentação das mesmas; 

5.2.4- Valor mensal e total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, já 

consideradas, no mesmo, todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital; 

5.2.5- Correrão por conta do(a) proponente vencedor(a) todos os custos que porventura deixar de 

explicitar em sua proposta; 

5.2.6- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por extenso e, no 

caso de incompatibilidade entre os valores mensal e total, prevalecerá o valor mensal. 

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1- A presente licitação na modalidade Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o 

procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

6.2- Após a entrega dos envelopes pelos(as) licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos 

ou supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos; 

6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão de Licitação deste 

Ø
Município, constarão obrigatoriamente da respectiva Ata; 

6.4- É facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta; 

6.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatório, que será 

assinada pela Comissão de Licitação e pelos(as) licitantes presentes, conforme dispõe o § 12  do art. 43, 

da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços será 

realizado no dia, hora e local previstos nesta Tomada de Preços; 

6.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, proceder-
se-á com a abertura e com a análise dos envelopes referentes à documentação; 

6.8- Em seguida será dado vistas dos documentos aos(às) licitantes para que rubriquem e procedam, se 

quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas em Lei; 
6.9- A Comissão de Licitação poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão, o resultado 

da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados; 
6.10- Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão de Licitação, após obedecer ao disposto no art. 
109, inciso 1, alínea a, da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados, dos seus envelopes 
"propostas", devidamente lacrados; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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4.2.7.1- Declaragao oitpressa, na forma do anoiio IV desta Tomada do Precos.

5.0- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE "B"

5.1- As propostas dovorfio ser apresontadas em papol timbrado da firma, preenchidas om uma via
digitada Du impressa por qualquer processo mecanico, ElE'UDl'llCD Du manual, sem emendas, rasuras ou
entrolinhas, entregue om envelope opaco o lacrado.

5.2- AS PROPOSTAS DE PRE§OS DEVERAO, AINDA, CDNTER:

5.2.1- Razio social, local da sede e D miimero do inscricfio no CNPJ da licitante.
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- lndicacfio do prazo do validade das propostas, nfio inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
da apresentacio 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 incidontes dirota ou indirotamento no objeto dosto Edital;
5.2.5- Correrfio por conta do(a) proponente vencedorlal todos os custos que porventura dei:-tar do
oxplicitar em sua proposta;
5.2.6- Ocorrondo divergéncia entro Ds valores propostos, provalecerfio os descritos por eictenso e, no
caso do incompatibilidade entre Ds valores mensal e total, prevalecera D valor mensal.

5.0- Do PROCESSAMENTO DA uciTAcAo

6.1- A presente licitacfio na modalidade Tomada de Precos sora processada e julgada do acordo com o
procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n! 8.666f93 e suas alteragifies posteriores;
6.2- Aptfis a ontrega dos envelopes poloslasl licitantes, nfio serfio aceitos quaisquer adendos, acroscimos
Du supressfies Du esclarecimentos sobre o contofido dos mesmos;
6.3- Os esclarecimentos, quando necessarios o desde que solicitados pela Comissfio de Licitacfio desto
Municipio, constarfio Dbrigatoriamente da respectiva Ata;
6.4- E facultado a Comissfio do Licitacfiio Du a autoridade superior, em qualquer faso da licitai;§D,
promover diligéncia dostinada a esclarecor ou complementar a instrucfio do processo, vedada a inclusfio
do documentos Du informagfies que deveriam constar originariamente da proposta;
6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que sera
assinada pela Comissfio do Licitacfio e pelos(as) licitantes presentes, conforme disp6e D § 19 do art. 43,
da Lei n9 8.666/93 e suas alteragfios posterioros;
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos do habilitagfio e a proposta do precos sera
realizado no dia, hora e local provistos nesta Tomada do Precos;
6.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTDS DE HABILITACAU o “B” PROPOSTA DE PRECO, procodor-
se-a com a abertura o com a analise dos envelopes referentes a documentacfio;
6.8- Em seguida sora dado vistas dos documentos aoslasl licitantes para que rubriquem e procedam, so
quiserem, ao exame e se utilizem das faculdados outras previstas em Lei;
6.9- A Comissfio do Licitagiio podera, ao sou eitclusivo critorio, proclamar, na mesma sesséio, D resultado
da habilitagfio, ou convocar outra para esso fim, ficando cientificados os intoressados;
6.10- Divulgado o resultado da habilitacfio, a Comissio do Licita-;5o, apos obedocor ao disposto no art.
109, inciso l, alinea a, da Lei do Licitacfies, fara a devoluciio aos inabilitados, dos seus envelopes
"propostas", devidamente lacrados;

Trav. Jose Jorge Matias, S/N ____,-C’
Campo Velho, esso?-o1o - Quiitada-CE 0 “ '
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6.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serão examinaL.9T.i omissão e 
pelos(as) licitantes presentes; 

6.12- Divulgação do resultado do julgamento das propostas e observância ao prazo recursal previsto no 
art. 109, inciso 1, alínea b, da Lei n2  8.666/93; 

6.13- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

7.0- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A - AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 

7.1- Compete à Comissão de Licitação avaliar o mérito dos documentos e informações prestadas, bem 

como julgar a capacidade técnica de cada licitante e a exequibilidade das propostas apresentadas, 

todavia devido não possuir o conhecimento técnico das muitas áreas que são licitadas, poderá solicitar 

pareceres de profissionais técnicos para embasar a sua decisão. 

7.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observada as 

exigências contidas nesta Tomada de Preços. 

B - AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE "B" 

7.3- A presente licitação será julgada pelo critério, do menor preço, conforme inciso 1, § 12  do art. 45 da 

Lei das Licitações; 

7.4- Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes 

últimos; 

7.5- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente 

configurados nas Propostas de Preços dos(as) proponentes serão devidamente corrigidos, não se 

constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta; 

7.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á por sorteio, observado o 

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2  123/2006 e 147/2014; 

7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Complementar n2 123/2006 e 147/2014, considerar-se-ão empatados 

(empate ficto) todas as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte que 

sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço apresentada; 

7.8- Não ocorrerá o empate ficto quando o melhor preço 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-á da seguinte forma: 

a) A Comissão de Licitação convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

para apresentação de proposta de preço inferior à da primeira classificada; 

b) A convocação deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do 

direito, e havendo a apresentação de preço inferior pela mesma, esta passará à condição de primeira 

classificada no certame; 

c) Não ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das alíneas "a" 

e "b" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

prevista no item 7.7 acima, na ordem crescente de classificação, para o exercício do mesmo direito; 
d) No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte, que se enquadrem na hipótese prevista no item 7.7 acima, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência, através da 

apresentação de melhor oferta. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 

n -Y4, PREFEITURA DEat ‘.7A QU IXADA
‘W Comissiio do Lil:-ita.-."iio Difpzjng Q0-D

REF; HPQF

F ' W
COMIS pig DE '

6.11- Abortura das propostas dos(as) licitantes habilitadoslas) que sorfio EKBITIIHBL C” ~ ‘omissfio o
pelos(as) licitantes presentes,
6.12- Divulgacéio do resultado do julgamento das propostas o observancia ao prazo recursal previsto no
art. 109, inciso I, alinoa b, da Lei H9 8.666793;
6.13- Apos a fase do habilitagfio, nio cabe desistoncia do proposta, salvo motivo justo decorrente do
fato suporvenionte e aceito pela Comissio do Licitacio.

1.0- Dos CRITERIOS DE JULGAMENTO

A - AvAuAcAo Dos DOCUMENTOS DE HAai|.|TAt;Ao - ENVELOPE "A"

7.1- Compete a Comissfio do Licitagfio avaliar D mérito dos documentos e informacfios prestadas, bom
como julgar a capacidado técnica do cada licitante e a eitequibilidado das propostas apresentadas,
todavia devido néio possuir D conhecimento tocnico das muitas areas que sio licitadas, poderei solicitar
paroceres do profissionais técnicos para embasar a sua decisfio.
7.2- A habilitagéo sera julgada com base nos Documontos do Habilitagéo apresentados, Dbsorvada as
eiiigéncias contidas nesta Tomada do Precos.

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

7.3- A prosente licitagfio sora julgada pelo critorio, do menor preco, conforme inciso I, § 19 do art. 45 da
Lei das Licitagfios;
7.4- Na proposta provalocorfio, om caso do discordéncia entro os valores numéricos e por oittonso, ostos
ijiltimos;
7.5- Os erros do soma o/Du multiplicacfio, bom como D valor total proposto, oventualmente
configurados nas Propostas do Precos doslasl proponontos sorfio devidamente corrigidos, néio so
constituindo, do forma alguma, como motivo para desclassificacfio da proposta;
7.6- No caso do ompate entro duas ou mais propostas, D desempato dar-so-a por sorteio, observado o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complomentar n9 123/2006 e 147/2014;
7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Complemontar n9 123/2006 e 14712014, considerar-so-ED ompatados
(ompate ficto) todas as propostas apresentadas por microemprosas o empresas do poquono porto que
sejam iguais ou até 10% (do: por canto) suporiores a proposta do menor prego aprosentada;
7.8- N50 ocorrora o ompate ficto quarido o molhor progo tiver sido apresentado por emprosa que
comprovo ser regularmente onquadrada como microompresa ou emprosa do poquono porto;
7.9- Dcorrondo o ompate na forma provista no item 7.7 acima, procoder-so-a da seguinte forma:
a] A Comissfio do Licitacao convocara a microompresa ou emprosa do poquono porto molhor classificada
para apresontagfio do proposta do preco inferior a da primeira classificada;
ti) A convocagao devora ser atondida no prazo maitimo do 05 (cinco) minutos, sob pena do proclusfio do
direito, e havendo a apresentacfio do preco inferior pela mesma, esta passara a condicfio do primeira
classificada no cor-tarne;
c) N50 ocorrendo o intoresse da microompresa Du emprosa do poquono porto, na forma das alinoas “a”
e “b” doste item, seréo convocadas as remanoscentes que porventura so enquadrem na hipotose
provista no item 7.7 acima, na ordem crescente do classificacfio, para D exercicio do mesmo direito;
d) No caso do oquivaléncia (igualdacle) dos valores apresentados pelas microemprosas Du empresas do
poquono porto, que so enquadrem na hipotoso provista no item 7.7 acima, sora roalizado sorteio entro
olas para que so idontifique aquola que primeiro podera exorcer D direito do preferéncia, através da
aprosontacfio do molhor oforta.

Trav. Jose Jorge Matias, 5/N "
Cilrhpfl Vélhfl, 539D?-DID ~ Qullfldé-CE (J i/
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7.10- Será declarada vencedora a proposta de menor preço global entre os(as) licitantes 

classificados(as), após a observância dos critérios acima estabelecidos. 

7.11- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.11.1- Que não atenderem as exigências desta Tomada de Preços; 

7.11.2- Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos ou 
inexequíveis; 

7.11.3- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, nem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas dos(as) demais licitantes; 

7.11.4- Com preço unitário simbólico ou irrisório, assim entendido como aquele incompatível com os 

preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações; 

7.11.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os(as) licitantes serão convocados(as), vedado qualquer outro 

processo; 

7.11.6- De conformidade com o parecer da Comissão de Licitação, não constituirá causa de inabilitação 

nem de desclassificação da proponente a irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a 

idoneidade da proposta e/ou documentação apresentada. 

8.0- DA ADJUDICAÇÃO 

8.1- A adjudicação da presente licitação ao(à) licitante vencedor(a) será efetivada mediante termo 

circunstanciado, obedecida à ordem classificatória, depois de ultrapassado o prazo recursal. 

9.0- DO CONTRATO 

9.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa à presente Tomada de Preços, 

que deverá ser assinada pelas partes no prazo de até 05(cinco) dias úteis, a partir da data da convocação 

encaminhada ao(à) licitante vencedor(a) do certame; 

9.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatário(a) em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 

estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às 

penalidades previstas na Lei n2  8.666/93 e alterações posteriores; 

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus anexos, 

bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório; 

9.4- É facultado à Administração, quando o(a) convocado(a) não assinar o "Termo de Contrato" no prazo 

e condições estabelecidas, convocar os(as) licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de 

classificação estabelecida pela Comissão de Licitação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei n2  8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

10.0— DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

10.1. Executar o objeto da Licitação e do Contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos 

no processo licitatório e no termo contratual; 

10.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 
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7'10'_ Sem declarfda Vencedflra B Prfillosta do menor prego global entro os(as) licitantes
classificadoslasl, apos a obseniancia dos critorios acima estabolocidos.

111- sERAo DEsci.Ass|i=|c.ADAs As PROPOSTAS DE PREt;os

7.11.1- Que nfio atonderom as oitigéncias desta Tomada do Precos;
7.11.2- {Que apresentarem progos unitarios irrisorios, do valor zero, Du progos excessivos ou
inoxequiveis;
7.11.3- N50 sera considerada qualquer Dferta do vantagom nfio provista nesta Tomada do Pregos, nom
prego Du vantagom baseada nas ofertas doslas) demais licitantes;
7.11.4- Com prego unitario simbolico Du irrisorio, assim ontendido como aquolo incompativol com os
progos praticados no mercado, conformo a Lei 8.666,f93 e suas alteracfios;
7.11.5- No caso do ompate entro duas ou mais propostas D desempato so fara, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato publico, para D Dual todos oslasl licitantes serfio corivocadoslasl, vodado qualquer outro
processo;
7.11.6- De conformidade com o parocor da Comissao do Licitacfio, nfio constituiré causa do inabilitagfio
nom do dosclassificacfio da proponente a irrogularidade formal que nfio afete o conteifido Du a
idoneidade da proposta o/ou documontagéo apresentada.

a.o- DA ADiuD|cAcAo

8.1- A adjudlcacfio da prosente licitagfio aolal licitante voricodor(a) sora ofotivada mediante termo
circunstanciado, Dbedecida s ordem classificatoria, depois do ultrapassado D prazo recursal.

9.0- DO CONTRATO

9.1- Sora celebrado instrumento do Contrato, conforme minuta anoica a prosente Tomada do Procos,
que devera ser assinada pelas partos no prazo do ate 05(cinco} dias Dteis, a partir da data da convocacfio
oncaminhada aola) licitante vencedorlal do cortamo;
9.2- A recusa injustificada do(a) adjudicata'rio{a) om assinar o "Tormo do Contrato" no prazo
ostabelocido no subitem anterior, caractorizara D descumprimento total da obrigacfio, ficando sujeito as
ponalidados previstas na Lei n9 8.666/93 o alteracfies posterioros;
9.3- Considera-so como parte integrante do Contrato, os tormos da proposta voncodora, seus anoxos,
bom como os demais elomontos concernentes a licitagao, que seiviram do base ao processo licitatorio;
9.4- E facultado a Administracfio, quando ole) convocadola} néio assinar D ”Tormo do Contrato” no prazo
o condigfios ostabelecidas, convocar oslasl licitantes remanoscentes, Dbedecondo a ordem do
classificacfio estabolocida pela Comissfio do Licitacfio, para fazo-Io em igual prazo e nas mesmas
condicfies propostas pelo primeiro colocado, Du revogar a licitat;§o consoante prove a Lei n! 8.666/93 o
suas alteragfies postorioros.

10.0 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, CDNFORME TERMO DE REFERENCIA

10.1. Eitocutar D objeto da Licitagfio o do Contrato do acordo com as condigfios e prazos estabolocidos
no processo iicitatorio e no termo contratual;
10.2. Assumir a rosponsabilidado por quaisquer danos ou projuizos causados ao patrimonio da
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no dosempenho do suas atividades profissionais, objeto doste
contrato;
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10.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Quixadá, as notas de empenhos e 

respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

10.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado 

para a consecução dos serviços; 

10.5. Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 

mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste contrato; 

10.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE; 

10.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no 

parágrafo 12  do ART. 65 da Lei N2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

Ø
10.8. Dispor de meios próprios de transporte para atendimento das suas obrigações contratuais; 

10.9. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos seus encargos sociais, comerciais e fiscais, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 

deste contrato; 

10.10. A empresa vencedora da presente licitação assinará o contrato, nos termos da minuta que 

integra e completa o edital, no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da convocação que será feita 

pela Administração da Prefeitura Municipal de Quixadá. Sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no ART. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

10.11. É de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade, pontualidade, organização, lisura, legalidade 

e segurança dos serviços executados. 

11— DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: 

11.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao 

pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei N 

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

11.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

11.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 

11.4. Providenciar os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestado 

(a) s pelo Setor Competente; 

11.5. A falta da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem 

significará aceitação tácita por parte da CONTRATANTE; 

11.6. Caso adjudicatária se recuse a assinar o contrato é prerrogativa da CONTRATANTE o direito de 

adjudicar à segunda colocada, desde que mantidas as mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado; 

11.7. A segunda adjudicatária na hipótese do item anterior (11.6) estará sujeita ás mesmas exigências 

feitas à primeira; 

11.8. Será de 12(meses) meses a vigência do contrato de prestação de serviço a que se refere este 

objeto, com o início a partir da data de sua assinatura, prorrogável por igual período; 

11.9. A prorrogação a que se refere o item anterior (11.8) será realizada mediante Termo de Aditivo; 
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10.3. Encaminhar para D Setor Financeiro da Prefoitura Municipal do Quixada, as notas o empenhos o
rospectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
10.4. Assumir integralmente a rosponsabilidade por todo o Dnus decorrente da oitecucfio doste
contrato, especialmonto com rolacio aos encargos trabalhistas e previdenciarios do pessoal utilizado
para a consecugfio dos servigos;
10.5. Manter durante toda a oxocugfio do contrato, compatibilidado com as Dbrigagfios assumidas,
mantendo todas as condigfios do habilitagfio e qualificacéo oitigidas na assinatura doste contrato;
10.6. Providonciar a imodiata corrogfio das doficiéncias e Du irregularidados apontadas pela
CONTRATANTE;
10.7. Aceitar nas mesmas condigfies contratuais os acréscimos o suprossfies até D limito fiitado no
paragrafo 19 do ART. 65 da Lei N9 8.666/93 e suas altoragcios posteriores;
10.8. Dispor do meios proprios do transporte para atendimonto das suas obrigacfiies contratuais;
10.9. A inadimplencia da CDNTRATADA, com roferoncia aos seus encargos sociais, comerciais e fiscais,
nfio transfere a rosponsabilidade por sou pagamonto a CONTRATANTE, nom poderai onerar D objeto
doste contrato;
10.10. A emprosa vencedora da prosente licitacfio assinara o contrato, nos tormos da minuta que
intogra o complota o edital, no prazo maitimo do 10(de2) dias, a contar da convocacfio que sora foita
pela Administragfio da Prefoitura Municipal do Ctuiitada. Sob pena do decair D direito a contratagfio, sem
prejuizo das sangfies previstas no ART. 81 da Lei 8.666/93 e suas altoragfios posterioros;
10.11. E do rosponsabilidade da CONTRATADA a qualidado, pontualidado, organizacfio, lisura, legalidado
o seguranga dos sorvigos executados.

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

11.1. A CONTRATANTE so Dbriga a proporcionar a CDNTRATADA todas as condicfios necessarias ao
pleno cumprimento das obrigacfies decorrentes do Termo Contratual, consoante estabeloce a Lei N9
8.666/93 e suas alteragfios postoriores;
11.2. Fiscalizar o acompanhar a oxocugéio do objeto contratual;
11.3. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorroncia rolacionada com a oicecucfio do objeto
contratual, diligonciando nos casos que oxigirem providoncias corretivas;
11.4. Providonciar os pagamentos a contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestado
(a) s polo Setor Competente;
11.5. A falta da fiscalizagao n'ao oitimira a CDNTRATADA do suas responsabilidades contratuais, nom
significara acoitacfio tacita por parte da CONTRATANTE;
11.6. Caso adjudicataria so recuse a assinar D contrato e prerrogativa da CONTRATANTE D direito do
adjudicar a segunda colocada, desde que mantidas as mesmas condigfios propostas pelo primeiro
classificado;
11.7. A segunda adjudicataria na hipoteso do item anterior (11.6) ostara sujeita as mesmas oitigoncias
foitas a primeira;
11.8. Sora do 12(moses) moses a vigéncia do contrato do prestagfio do servico a que so rofero este
objeto, com o inicio a partir da data do sua assinatura, prorrogavel por igual poriodo;
11.9. A prorrogagao a que so rofero D item anterior (11.8) sera realizada mediante Termo do Aditivo;
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11.10. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a legislação 

em vigor, reservando-se a CONTRATANTE o direito de exigir garantia. 

12.0- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

12.1 - O prazo de vigência contratual é até 12 (dose) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo 

ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n2  8.666/1993. 

12.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal n° 

8.666/1993, alterada e consolidada. 

13.0- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

0 	13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação 

tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque 

nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas 

(pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo, 

II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), 

com abrangência inclusive as contribuições sociais, 

III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

lv) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

V) CND emitida pelo município domiciliado, e, 

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

13.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

13.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de 

, 	acordo com as especificações deste instrumento. 

13.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até 

sua execução regular. 

13.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 

14.0- DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

14.1 - O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 
contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação 

Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste. 
14.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, 

poderá, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a 

retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 
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11.1o.o d " " * '- - -corren o prorrogagao, serao mantidas as CDI"ldl(,IDE5 do contrato lfilC|3| e observada a Iegislagao
em vigor, reservando-se a CONTRATANTE o direito de exigir garantia.

PREFQ)

12.o- no PRAZO DE VIGENCIA oo CDNTRATO, corvronms TERMO os REFERENCIA

12.1 - 0 prazo de vigéncia contratual é ate 12 {dose} meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
ser publicado na forma do paraigrafo finico, do art. 61, da Lei Federal n9 8.666/1993.
12.2 - O prazo de vigéncia podera' ser prorrogado nos termos do que dispiie 0 art. 57 da Lei Federal n“
8.666/1993, alterada e consolidada.

13.o- DAS conmgoss 0|: PAGAMENTO

13.1 - 0 pagamento sera efetuado em ate 30 {trintai dias apos o encarninhamento da documentagao
tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através de Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentagaoz
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) Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos Tributos Federals e a Divida Ativa da Uniao (PGFN),
com abrangéncia inclusive as contribuigfies sociais,
Ill) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal,
|v) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo municipio domiciliado, e,
VI) CND emitida pela Justiga Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N‘. 12.440/2011.
13.2 - Nao sersi efetuado qualquer pagamento s CONTRATADA em caso de descumprimento das
condiqoes de habilitagao e qualificagao esigidas neste termo.
13.3 - E vedada a realizagiio de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nio estiver de
acordo com as especificagfies deste instrumento.
13.4 - Se o objeto n50 for executado conforme condigfies deste termo, o pagamento ficara suspenso até
sua execugfio regular.
13.5 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de Iiquidagao, qualquer
obrigagao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamento de pregos.

14.0- DO REAJUSTE E DO REEQUIUBRIO ECON6MlCO-FINANCEIRO

14.1 - O valor do Contrato nfio sera objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratagao, hipdtese na qual transcorrido tal prazo, devera ser utilizado o indice IC-iP~M da Fundagao
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 eitecugfio do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando area econfimica extraordinaria e extracontratual,
podera, mediante processo administrative onde reste demonstrada tal situagfio e termo aditivo, ser
restabelecida a relagéio que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuigao da Administragiio para a justa remuneragfio do servigo, objetivando a rnanutengfio do
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equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 
8.666/93, alterada e consolidada. 

15.0- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração Administrativa, nos termos da Lei n9  8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer 
da contratação: 

15.2. Executar total ou parcialmente o contrato; 

15.3. Apresentar documentação falsa; 

15.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.5. Cometer fraude fiscal; 

15.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no EDITAL ou no CONTRATO; 

15.7. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.7.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação, gerará Multa: 

15.7.2.1. Moratória de 0,5%(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 60(sessenta) dias; 

15.7.2.2. Compensatória de até 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser acumulada com a multa moratória, 

desde que o valor acumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

15.7.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, pelo 

prazo não inferior a 02(dois) anos; 

15.7.3.1. A referida penalidade poderá implicar na suspensão de licitar e impedir de contratar com 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito 

Federal ou Municipal, conforme Parecer n2  87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n2  

205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n2  2.218/2011 e n2  3.757/2011, da 19  Câmara do Tribunal de 

Contas da União - TCU. 

15.7.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

15.7.5. Reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

15.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

15.9. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em 

razão do contrato decorrente desta licitação: 
15.9.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

15.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

15.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto 
na Lei n2  8.666/93 e subsidiariamente na Lei n2  9.784/99. 
15.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, 

observado o Princípio da Proporcionalidade. 
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equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d" da Lei Federal n“
3.666/93, alterada e consolidada.

15.0- DAS INFRACOES E DAS SANQGES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracio Administrative, nos termos da Lei n9 8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer
da contratacfio:
15.2. Executar total ou parcialmente o contrato;
15.3. Apresentar documentacao falsa;
15.4. Comportar-se de modo inidoneo;
15.5. Cometer fraude fiscal;
15.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no EDITAL ou no CONTRATO;
15.7. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragfies discriminadas nos subitens acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguinte-s sangciesz
15.7.1. Adverténcia por faltas Ieves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratacao, gerara lvlulta:
15.7.2.1. Moratoria de 0,5%(cinco decimos por cento} por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratacfio, até o limite de 60(sessenta) dias;
15.7.2.2. Compensatoria de até 10%ldez por centol sobre o valor total do contrato, no caso da
inexecuciio total ou parcial da obrigacfio assumida, podendo ser acumulada com a multa rnoratoria,
desde que 0 valor acumulado das penalidades nfio supere o valor total do contrato.
15.7.3. Suspensfio de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Quixada/CE, pelo
prazo n50 inferior a 02(dois) anos;
15.7.3.1. A referida penalidade podera implicar na suspensao de licitar e impedir de contratar com
qualquer organ ou entidade da Administraciio Publica, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, conforme Parecer n9 3?/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n9
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acordaos n9 2.218f2U11 e n9 3.75?/2011, da 14 Camara do Tribunal de
Contas da Unifio -TCU.
15.7.4. Declaracao de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punic-E-‘lo ou até que seja promovida a
15.7.5. Reabilitacao perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos causados.
15.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancfies.
15.9. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensfio de licitar e impedimento de contratar e de
declaragao de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em
razao do contrato decorrente desta licitagaoz
15.9.1. Tenham sofrido condenacfies definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
15.9.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacaog
15.9.3. Demonstrem niio possuir idoneidade para contratar com a Administragfio Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados.
15.10. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se~a por meio de processo
adminlstrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei n9 8.666/93 e subsidiariamente na Lei nil 9.784,/99.
15.11. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, hem como o dano causado a Administracfio Publica,
observado o Principio da Proporcionalidade. _

Trav. Jose Jorge Matias, SIN
Carnpo 'v'elho, esso?-o1o - Quixada-CE <J
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15.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 

pagos ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
do Município e cobrados judicialmente; 

15.12.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02(dois) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis. 

15.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 
EDITAL 

16.0- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1- Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei N 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 

05(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

17.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1- O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no Art. 65 da Lei N2  8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

18.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

18.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n2  

8666/93 e suas alterações; 

18.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 

representante legal da recorrente; 

18.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Quixadá e encaminhados à Comissão 

de Licitação; 

19.0- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

19.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatório e do instrumento contratual correrão por conta 

das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Secretaria de Educação: 0801.1236106032.021, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n9  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1111000000; 

Secretaria de Saúde: 1001.1012213122.057, elemento de despesa n9  3.3.90.39.00, sub elemento n9  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1211000000; 

Secretaria Municipal de Trânsito, Cidadania, Segurança: 2601.0412206032.122, elemento de despesas: 

3.3.90.39.00 e fonte de recursos n9  3.3.90.39.05 e fonte de recursos: 1001000000; 

Instituto de Previdência Municipal de Quixadá: 2102.0912206032.112, elemento de despesa n2  

3.3.90.39.00, sub elemento n9  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n9  1410000001; 

Gabinete do Prefeito: 0201.0412206032.005, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n2  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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15.12. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTHATANTE serao deduzidos dos valores a serem
pagos ou recolhidos em favor do Municipio, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa
do Municipio e cobrados judicialmente;
15.12.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 02(dois)
dias, a contar da data do recebimento da com unicacao enviada pela autoridade competente.
15.13. As sancifies aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das muitas, cumulativamente, sem prejuizos de outras medidas cabiveis.
15.14. As infraciies e sancfies relativas a atos praticados no decorrer da licitacao estfio previstas no
EDITAL
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16.1- Constituem motivo para a rescisao contratual os constantes dos artigos 77, 73 e 79 da Lei N9
8.666/93, e podera ser solicitada a qualquer tempo pela CDNTRATANTE, corn antecedéncia minima de
05(cinco) dias ljteis, mediante comunicacfio por escrito.

110- DAS ALTERACl5ES CONTRATUAIS

17.1- O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no Art. 65 da Lei N9 8.666/93, desde
que haja interesse da Administragao da CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.

18.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1- Os recursos cabiveis serfio processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n9
8666/93 e suas alteracfies;
13.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticfio devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente;
13.3- Os recursos serfio protocolados na Prefeitura Municipal de Quixada e encaminhados a Comissfio
do Licitacfio;

19.0- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

19.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatorio e do instrumento contratual correrao por conta
das seguintes Dotacfiies Orgamentariasz

Secretaria de Educacio: 0801.1236106032.021, elemento de despesa n9 3.3.90.39.00, sub elemento n9
3.3.90.39.05 e fonte de recursos n9 1111000000;

Secretarla de Satide: 1001.1012213122.057, elemento de despesa n9 3390.39.00, sub elemento n9
3390.39.05 e fonte de recursos n9 1211000000;

Secretaria Municipal de Tri-insito, Cidadania, Segurangaz 2601.0412206032.122, elemento de despesas:
3.3.90.39.00 e fonte de recursos n9 3390.39.05 e fonte de recursos: 1001000000;

Institute de Previdéncia Municipal de Quixada: 2102.0912206032.112, elemento de despesa n9
3390.39.00, sub elemento n9 3.3.90.39.05 e fonte de recursos nil 1410000001;

Gabinete do Prefeito: 0201.0412206032.005, elemento de despesa n9 3.3.90.39.00, sub elemento n9
3390.39.05 e fonte de recursos n9 1001000000; ""3

Trav. Jose Jorge Matias, SIN
Campo Velho, E3907-010 - Quiitada-CE
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Secretaria de Administração: 0401.041206032.011, elemento de despesa n2 3.3.90.39.00, sub elemento 
n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: 0701.1512206032.018, elemento de 
despesas n2  3.3.90.39.00, sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Desenvolvimento Social: 1601.0812206032.083, elemento de despesas n2  3.3.90.39.00, 
sub elemento n9 3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria do Planejamento e Finanças: 0601.0412306032.014, elemento de despesas n9 3.3.90.39.00, 
sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000. 

20.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ø
20.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta Tomada 

de Preços. 

20.2- A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por 

decisão fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância de interesse do Município; 

20.3- É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de Quixadá, s, 

Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de Quixadá, 

participar como licitante, direta ou indiretamente, por si, por interposta pessoa, dos procedimentos 

desta Licitação. 
20.4- A homologação da presente Licitação será feita pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Prefeitura 

Municipal de Quixadá, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n2  8.666/93; 

20.5- Os casos omissos deste Tomada de Preços serão resolvidos pela Comissão de Licitação, nos termos 

da legislação pertinente. 
20.6- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca 

de Quixadá, Estado do Ceará, excluído qualquer outro. 

Quixadá-Ce, 05 de março de 2021. 

Mirlia Maria Saldanha Lima 

Presidente da Ci issão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Secrotaria do Administracaoz 0401.041206032.011, olomonto do despesa n9 3.3.90.39.00, sub elemento
n9 3390.39.05 o fonte do recursos n9 1001000000;

Socrotaria do Dosonvolvimonto Urbano o Moio Ambionto: 0701.151220l50I-32.018, olomonto do
despesas n9 3.3.90.39.00, sub elemento n9 3.3.90.39.05 e fonte do recursos n9 1001000000;

Socretaria do Dosonvolvimento Social: 1601.081220E032.0B3, elemento do despesas n9 3.3.90.39.00,
sub elemento n‘! 3390.39.05 o fonte do recursos n9 1001000000;
Socretaria do Planeiamento e Finances: 0601.0412306032.014, elemento do despesas n9 3.3.90.39.00,
sub elemento n‘-1' 3390.39.05 e fonte do recursos n! 1001000000.

20.0- DAS DlSPOSI§6ES FINAIS

20.1- A aprosentagfio da proposta implica na aceitacao plena das condicfios ostabelocidas nesta Tomada
do Procos.
20.2- A prosonto licitagfio podora sor anulada om qualquer tempo, desde que soja constatada
ilogalidade no processo o/ou no sou julgamonto, ou rovogada por convenléncia da Administracao, por
decisfio fundamentada, om que fique ovidonciada a notoria relovancia do intoresse do Municipio;
20.3- E vedado ao sowidor dos drgfios e/ou entidades da Administracéio Publica Municipal do Quixada, s,
Emprosas Ptiblicas ou Fundacfios, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico Municipal do Quixada,
|JEll'IiCi|J3l" como licitante, dirota ou indiretamente, por si, por intorposta pessoa, dos procedimentos
desta Licitacao.
20.4- A homologagfio da prosente Licitacao sera foita pelola} 0rdenador(a) do Despesas da Prefoitura
Municipal do Quixada, conforme dispdo o artigo 43, inciso VI, da Lei n9 8.666/93;
20.5- Os casos omissos deste Tomada do Pror;os sorfio resolvidos pela Comissao do Licitagt-io, nos tormos
do logislagao pertinonto.
20.6- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente doste cortamo, o Foro competonto é o da Comarca
do Quixada, Estado do Ceara, oxcluido qualquer outro.

Quixada-Co, 05 do marco do 2021.
"H.

Mirlla Maria aldanha Lima
Presidento da C issfio do Licitagiio

_.-'

Trav. Jose Jorge Matias, SIN
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ANEXO 1  

TERMO DE REFERÊNCIA 

COMISSÃO DE 
lCITAÇÃo 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 

GESTÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

• SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

• SECRETARIA DE SAÚDE 

• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

• SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

• GABINETE DO PREFEITO 

• SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

• SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

• SECRETARIA DE TRANSITO, CIDADANIA E SEGURANÇA 

• INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ 

01. SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

- Serviços Mensais: Os serviços deverão atender às seguintes especificações: 

a) Lançamento do Orçamento da Receita e Despesa para o exercício financeiro de cada 

Unidade Administrativa constante da LOA; 

b) Implantação e conferencia de saldos bancários e conciliações dos saldos advindos do 

exercício anterior; 

c) Abertura e encerramento das escritas contábeis orçamentaria, financeira e patrimonial; 

d) Escrituração regular de todos os atos e fatos relativos ao Orçamento da Receita e da 

Despesa, ao Patrimônio, dependente e independente da execução orçamentaria e às 

variações patrimoniais de cada Unidade Administrativa pelo método de partidas dobradas e 

por meio eletrônico; 

e) Classificação dos fatos para o competente registro contábil por processamento através de 

computação eletrônica, com a impressão de documentos de registro para o competente 

arquivamento; 

f) Elaboração de Balancetes Orçamentários de Receita e Despesa e Financeiros, 

demonstrativos orçamentários resultantes da Receita e Despesa, Caixa, Razão e Diário 

apresentados por contas ou grupo de forma analítica e sintética; 

g) Consolidação de dados de balancetes de todos os órgãos da administração direta e indireta 

para emissão de relatórios mensais pertinentes; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA noon PRESTACAO DE sERv|<;os récmcos ESPECIALIZADOS
ROTINEIRDS DE CONTABlLlDAOE, no AMBITO D05 REGISTROS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORACAO Dos oEsPEcTlv0s BALANCETES MENSAIS, GERACAO DAS
INFORMACOES PARA 0 SIM D0 TCE-CE E ELABORACAO DAS RESPECTIVAS PRESTACOES DE conms DE
GESTAO, ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS D0 MUNlClPlO DE QUIXADA-CE.

- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANQAS
- SECRETARIA DE SAUDE
- SECRETARIA DE Eoucacfio
- SECRETARIA DE DEsEnvoLv|ME|vTo socmt
- GABINETE DD PREFEITO
- SECRETARIA DE DEsEnvoLv1M ENTO ueoruvo E MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA DE Aorvlumsrnacfio
- SECRETARIA DE TRANSITO, cronoama E SEGURANCA
- uvsrrruro DE PREVIDENCIA Do MUNICIPIO DE QUIXADA

01. SERVIQOS REALIZADOS ATRAVES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

I - Servicos Monsais: Os sorvicos doverao atendor as seguintes ospocificacfies:

a) Lancamonto do Orcamento da Roceita e Despesa para o exercicio financoiro do cada
Unidado Adrninistrativa constanto da LOA;

b) lmplantacao o conferencia do saldos bancarios o conciliaciaos dos saldos advindos do
oxercicio anterior;

0 c) Abertura o encerramento das oscritas contabeis orcamontaria, financeira e patrimonial;

d) Escrituracao regular do todos os atos o fatos relativos ao Orcamonto da Roceita e da
Despesa, ao Patrimanio, dopondonte e indopondonto da oxecucao orcamentaria o as
variaciios patrimoniais do cada Unidado Administrativa polo método do partidas dobradas o
por meio elotronico;

o) Classificacao dos fatos para o competento rogistro contabil por processamonto através do
computacao olotrianica, com a impressao do documentos do rogistro para o competento
arquivamento;

f) Elaboracao do Balancotos Urcamontarios do Recoita e Dosposa o Financeiros,
domonstrativos orcamentarios rosultantos do Roceita o Despesa, Caixa, Razao o Diario
apresentados por contas ou grupo do forma analitica e sintética;

g) Consolidacao do dados do balancetes do todos os orgaos da administracao dirota o indirota
para omissao do relatorios mensais pertinentes;

._~
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h) Conciliação de contas bancárias, controle de depósitos de contrapartidas, de convênios, 

aplicação de recursos, com apresentação de relatórios para orientação de prestações de 

contas de transferências com destinação específica, planificação de contas; 

1) Assessoramento, acompanhamento e aplicação da Legislação editada pela Receita Federal 

do Brasil, Código Tributário Municipal e Previdência Social para retenção e recolhimento de 

tributos e contribuições, conferencia dos serviços de Tesouraria Geral de todos os órgãos e 

secretarias descentralizadas; 

i) Consolidação e conferência de dados para elaboração de Relatórios Quadrimestrais de 

Gestão Fiscal, Relatórios Resumidos, bimestrais, de Execução Orçamentaria e demais outros 

relatórios anuais exigidos nos artigos 52, 53 e 72 da Lei Complementar 101/00, de 

04/05/2000 e demais legislação atualizada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN e 

instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios; 

k) Alimentação do banco de dados, conferencia de informações sobre licitação e folha de 

pagamento para consolidação de informações visando a geração mensal do SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM - na conformidade dinâmica do PGI, regulamentado, 

editado e atualizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará; 

1) 	Emissão de relatórios fiscais e contábeis exigidos pelos órgãos de controle externo, emissão 

de relatórios gerenciais, inerentes ao período de execução do contrato. 

m) Remessa mensal, dentro do prazo constitucional, da documentação da receita e da despesa, 

para o Legislativo Municipal; 

n) Orientação e preparação de arquivos da contabilidade na forma legal determinada para 

guarda e manutenção de documentos fiscais; 

o) Implementação e cumprimento de normas para atender à Lei n2  11.638/2007, na 

conformidade da IN RFB 787/07 e suas atualizações; 

p) Elaboração de planilhas demonstrativas de dados em slides para realização de audiências 

públicas exigidas pela Lei Complementar n2  101, de 04 de maio de 2000; 

q) Atualização diária e tempestiva das informações para publicação em meio digital - via 

internet - dos dados exigidos conforme lei complementar n2  131/2009 (Transparência 

Pública); 

r) Assessoria, com pessoal tecnicamente qualificado, de modo permanente e em tempo 

integral, para orientação, acompanhamento e execução dos procedimentos contábeis 

inerentes ao processamento da receita e da despesa, em seus diversos estágios, tudo em 

conformidade com as Instruções Normativas e legislações vigentes editadas pelo TCE/CE, 

STN e demais órgãos que disciplinam a matéria. 

02. JUSTIFICATIVA: 

2.1. Os serviços relacionados com o objeto desse Processo licitatório, contribui para o fortalecimento 
das decisões da Prefeitura, com reflexos positivos em sua imagem institucional e na gestão dos recursos 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Conciliacao do contas bancarias, controle do dopositos do contrapartidas, do convanios,
aplicacao do recursos, com apresontacao do relatorios para oriontagao do prostacfios do
contas do transferéncias com dostinacao especifica, planificacao do contas;

Assessoramento, acompanhamento e aplicacao da Logislacao oditada pela Rocoita Federal
do Brasil, Codigo Tributario Municipal o Providancia Social para rotoncao e recolhimento do
tributos o contribuicfios, conforoncia dos servicos do Tesouraria Geral do todos os orgaos e
socretarias doscontralizadas;

Consolidacao e conforéncia do dados para olaboragao do Rolatorios Quadrimostrais do
Gostao Fiscal, Rolatorios Resumidos, bimestrais, do Exocucao Orgamontaria o demais outros
rolatorios anuais oxigidos nos artigos 52, 53 o 72 da Lei Complomontar 101/00, do
04/05/2000 o demais logislacao atualizada pela Secretaria do Tosouro Nacional — STN o
instrucfios Normativas do Tribunal do Contas dos Municipios;

Alimentacao do banco do dados, conferoncia do informacizios sobre licitacao o folha do
pagamonto para consolidacao do informaciaos visando a goracao mensal do SISTEMA DE
INFORMACOES MUNICIPAIS — SIM — na conformidade dinamica do PGl, rogulamontado,
oditado o atualizado polo Tribunal do Contas dos Municipios do Estado do Coara;

Emissao do rolatorios fiscais e contabois exigidos pelos organs do controlo oxtorno, omissao
do rolatdrios gorenciais, inorontos ao periodo do execucao do contrato.

Remessa mensal, dontro do prazo constitucional, da documentacao da receita o da despesa,
para o Logislativo Municipal;

Oriontacao o proparacao do arquivos da contabilidado na forma legal dotorminada para
guarda o manutencao do documentos fiscais;

lmplomontacao e cumprimonto do normas para atendor a Lei n9 11.638/2007, na
conformidade da IN RFB 787,107 o suas atualizacfios;

Elaboragao do planllhas domonstrativos do dados om slides para roalizacao do audiancias
plliblicas oxigidas pela Loi Complomontar n9 101, do 04 do maio do 2000;

Atualizacao diaria o tompostiva das informacfios para publicacao om meio digital - via
intornot - dos dados oxigidos conforme lei complomontar n9 131/2009 (Transparoncia
Ptiblical;

Assossoria, com pessoal tocnicamonte qualificado, do modo pormanento o om tempo
integral, para oriontacao, acompanhamento e oxocucao dos procedimentos contabois
inorontos ao processamento da receita e da despesa, em sous divorsos ostagios, tudo om
conformidade com as lnstrucaos Normativas e logislacaes vigontos oditadas polo TCE/CE,
STN e demais orgaos que disciplinam a materia.

02 JUSTIFICATIVA:

2 1 Os senricos rolacionados com o objeto desse Processo licitatorio, contribui para o fortalocimento
das docrsfios da Prefoitura, com l’EfiEJtOS positivos em sua imagom institucional e na gostao dos recursos

Trav. Jose Jorge Matias, 5/N J
Campo ‘Uolho, 63907-010 — Quixada-CE ~\<1 /
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em sua área de atuação. A contabilidade aplicada ao setor público deve abastecer de informações todo 
o processo de planejamento, orçamento (elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação dos 

resultados), controle e processo de divulgação da gestão. É um instrumento que fornece informações e 

controles necessários a melhor condução dos negócios públicos e tem como intuito primordial atender 

as recomendações dos órgãos de Controle e Fiscalização. 

03. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

3.1. EQUIPE TÉCNICA: 

o 
3.1.1. Deverá ser comprovada que a licitante possua em seu corpo técnico, pelo menos 2 (dois) 

profissionais de nível superior, devidamente inscritos no Conselho de Classe. 

3.3.1.1. A comprovação de vinculação ao quadro da licitante será feita: 

a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 

registrada junto ao órgão competente. 

c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 

apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e 

das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de 

publicação deste edital, acompanhadas das respectivas relações de empregados ou mediante 

apresentação de contratos de regime de prestação de serviços. 

3.2. CARGA HORÁRIA E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL: 

3.2.1. Um dos profissionais exigidos no item anterior, deverá cumprir carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais. A carga horária refere-se à prestação de serviços de forma presencial no local indicado 

pela Contratante. 

3.2.2. O outro profissional exigido no item anterior, deverá cumprir carga horária de no mínimo 20 

(vinte) horas semanais. 

3.2.3. Sem prejuízo da carga horária descrita no item anterior, o contratado deverá dispor de canal 

Ø
permanente de contato com a administração, a fim de dirimir qualquer situação havida no âmbito de 

suas atribuições e a qualquer tempo. 

3.3. GARANTIA 

3.3.1. Garantia de manutenção da proposta, no valor correspondente a 1,0% (hum por cento) do valor 

estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência n2  0241 - 0, Conta n2  22140-6, a qual 

será encaminhada ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizará o recibo específico e definitivo, 

caso a garantia apresentada esteja devidamente regular. O referido recibo deverá fazer parte dos 

documentos de habilitação das empresas participantes. 

3.3.2. A garantia de manutenção da proposta, quando não recolhida em moeda corrente nacional, terá 

o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de 

Habilitação e Propostas de Preços e deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Quixadá, podendo 
ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir, devendo o recibo fazer parte dos 

documentos de habilitação das empresas participantes: 

a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, vedada a prestação de garantia através de 

Títulos da Dívida Agrária; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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om sua area do atuacao. A contabilidado aplicada ao setor ptiblico dove abastocer do informagaos todo
o processo do planojamonto, orcamonto (elaboracao, estudo o aprovacao, oxocucao o avaliacao dos
rosultados), controle o processo do divulgacao da gestao. E um instrumento que fornoco informacaos o
controlos nocossarios a molhor conducao dos negocios piliblicos o tem como intulto primordial atendor
as rocomondacaos dos drgaos do Controlo o Fiscalizacao.
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03. ouAu|=|cAcAo rocmcA E ouauncncio Econiomico-FmAnco|oA=

3.1. EQUIPE TECNICA:

3.1.1. Dovora sor comprovada que a licitante possua om sou corpo técnico, pelo menos 2 (dois)
profissionais do nivel superior, devidamente inscritos no Conselho do Classo.
3.3.1.1. A comprovacao do vinculacao ao quadro da licitante sera foita:
a) Para socio, mediante a aprosontacao do ostatuto social e aditivos.
b) Para diretor, mediante a aprosentacao da ata do oloicao o posse da atual diretoria, devidamente
rogistrada junto ao orgao competento.
c) So o rosponsavol técnico nao for socio ofou diretor da emprosa, a comprovacao so dara mediante a
aprosentacao da ccipia do Cartoira do Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada - o
das provas do recolhimento das obrigacaos sociais (FGTS e INSS) relativas ao mos anterior a data do
publicacao deste edital, acompanhadas das rospectivas rolacfios do omprogados OU mediante
aprosontacao do contratos do regime do prostacao do sorvicos.

3.2. CARGA HORARIA E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL:

3.2.1. Um dos profissionais oxigidos no item anterior, dovora cumprir carga horaria do 40 (quarenta)
horas semanais. A carga horaria rofero-so a prestacao do sewicos do forma prosencial no local indicado
pela Contratante.
3.2.2. O outro profissional exigido no item anterior, dovora cumprir carga horaria do no minimo 20
(vinto) horas semanais.
3.2.3. Sem projuizo da carga horaria descrita no item anterior, o contratado dovora dispor do canal
pormanonto do contato com a administracao, a fim do dirimir qualquer situacao havida no ambito do
suas atribuigfios o a qualquer tempo.

3.3. GARANTIA

3.3.1. Garantia do manutoncao da proposta, no valor corrospondonto a 1,0% (hum por conto) do valor
estimado do licitacao, a sor recolhida no Banco do Brasil, Agancia n! 0241 — 0, Conta n9 22140-6, a qual
sera oncaminhada ao setor do Tesouraria Municipal c|uo disponibilizara o recibo ospocifico o dofinitivo,
caso a garantia aprosontada esteja devidamente regular. 0 referido recibo dovora fazor parte dos
documentos do habilitacao das empresas participantos.
3.3.2. A garantia do manutongao da proposta, quando nao recolhida om moeda corronto nacional, tora
o prazo do validade do 120 (conto o vinto) dias, contado da data do ontroga dos Documontos do
Habilitacao o Propostas do Procos o dovora ser recolhida na Prefoitura Municipal do Quixada, podondo
ser prestada om qualquer outra das modalidades a seguir, dovondo o recibo fazor parte dos
documentos do habilitacao das empresas participantes:

a) Caucao om dinhoiro ou om titulo da divida piiiblica, vodada a prostacao do garantia através do _
Titulos da Divida Agraria;

Trav. Jose Jorge Matias, 5,/N 1»;
Campo Velho, 63907-010 - Quiz-:ada—CE U /
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b) Fiança bancária (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária). 
c) Seguro-garantia. 
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3.3.3. A garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de esgotada 

as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas de Preços), para as 

empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, 
que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura de Contrato. 

3.3.4. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante, 
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

4. DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA 

São obrigações e responsabilidades da empresa contratada: 

4.1. Executar o objeto da Licitação e do Contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos no 

processo licitatório e no termo contratual; 

4.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 

4.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Quixadá, as notas de empenhos e 

respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

4.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 

consecução dos serviços; 

4.5. Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 

mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste contrato; 

4.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE; 

4.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no 

parágrafo 12 do ART. 65 da Lei N2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.8. Dispor de meios próprios de transporte para atendimento das suas obrigações contratuais; 

4.9. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos seus encargos sociais, comerciais e fiscais, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 

deste contrato; 

4.10. A empresa vencedora da presente licitação assinará o contrato, nos termos da minuta que integra 

e completa o edital, no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da convocação que será feita pela 

Administração da Prefeitura Municipal de Quixadá. Sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no ART. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
4.11. É de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade, pontualidade, organização, lisura, legalidade 

e segurança dos serviços executados. 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

São obrigações e responsabilidades da contratante. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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c) Soguro-garantia.

3.3.3. A garantia do manutencao do proposta sera Iiborada ata 05 (cinco) dias Iiitois depois do esgotada
as fases do habilitagao (Documontos do Habilitagao) ou de classificacao (Propostas do Procos), para as
empresas inabilitadas ou dosclassificadas, ou apos a adjudicacao, excoto para a voncodora da Iicitacao,
que sera Iiborada no mesmo prazo, apos a data do assinatura do Contrato.

3.3.4. Para ofeito da dovolugao do que trata o subitom anterior, a garantia prestada pela licitante,
quando om dinhoiro, sera atualizada monotariamento.

04. DAS OBRIGAQOES, RESPONSABILIDADES E ENCARGO5 DA CONTRATADA

Sao obrigacfios o rosponsabilidades da emprosa contratado:

4.1. Executor o objeto da Licitacao e do Contrato do acordo com as condicaos o prazos ostabolocidos no
processo licitatorio o no termo contratual;
4.2. Assumir a rosponsabilidade por quaisquer danos ou projuizos causados ao patrimanio da
CONTRATANTE ou a tercoiros, quando no dosempenho do suas atividades profissionais, objeto doste
contrato;
4.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da Prefoitura Municipal do Quixada, as notas do empenhos o
rospectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
4.4. Assumir intogralmonto a rosponsabilidade por todo o anus decorrente da oxecucao deste contrato,
espocialmento com relagao aos encargos trabalhistas o previdonciarios do pessoal utilizado para a
consocucao dos servicos;
4.5. Manter durante toda a exocucao do contrato, compatibilidado com as obrigaciies assumidas,
mantondo todas as condigfios do habilitacao e oualificacao oxigidas na assinatura deste contrato;
4.6. Providonciar a imodiata correcao das deficiancias e ou irregularidados apontadas pela
CONTRATANTE;
4.7. Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acréscimos o suprossfies ato o limito fixado no
paragrafo 19 do ART. 65 da Loi N9 8.666/93 e suas alteracfies postorioros;
4.8. Dispor do meios proprios do transporte para atendimonto das suas obrigacaos contratuais;
4.9. A inadimpléncia da CONTRATADA, com roferéncia aos sous encargos sociais, comerciais o fiscais,
nao transfere a rosponsabilidade por sou pagamento a CONTRATANTE, nom podora onerar o objeto
deste contrato;
4.10. A emprosa voncodora da prosente licitacao assinara o contrato, nos tormos da minuta que intogra
e complota o edital, no prazo maximo do 10{doz} dias, a contar cla convocacao que sera foita pela
Administracao da Prefoitura Municipal do Quixada. Sob pena do decair o direito a contratacao, sem
prejuizo das sancizios provistas no ART. 81 da Lei 8.666/'93 o suas altoracfies postorioros;
4.11. E do rosponsabilidade da CONTRATADA a qualidado, pontualidado, organizacao, lisura, legalidado
e seguranca dos sorvicos oxecutados.

O5. DAS OBRIGACGES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
-.

Sao obrigacfios o rosponsabilidades da contratante. i

(J l

Trav. Jose Jorge Matias, S/N
Campo 'v'elho, 63907-010 - Cluiitada-CE
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5.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei N2 8.666/93 
e suas alterações posteriores; 

5.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

5.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 

5.4. Providenciar os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestado 

(a) s pelo Setor Competente; 

S.S. A falta da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem 

significará aceitação tácita por parte da CONTRATANTE; 

5.6. Caso adjudicatária se recuse a assinar o contrato é prerrogativa da CONTRATANTE o direito de 

adjudicar à segunda colocada, desde que mantidas as mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado; 

5.7. A segunda adjudicatária na hipótese do item anterior (5.6) estará sujeita ás mesmas exigências 

feitas à primeira; 

5.8. Será de 12(meses) meses a vigência do contrato de prestação de serviço a que se refere este objeto, 

com o início a partir da data de sua assinatura, prorrogável por igual período; 

5.9. A prorrogação a que se refere o item anterior (5.8) será realizada mediante Termo de Aditivo; 

5.10. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a legislação 

em vigor, reservando-se a CONTRATANTE o direito de exigir garantia. 

06. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatório e do instrumento contratual correrão por conta 

das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Secretaria de Educação: 0801.1236106032.021, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n2  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1111000000; 

Secretaria de Saúde: 1001.1012213122.057, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n 

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1211000000; 

Secretaria Municipal de Trânsito, Cidadania, Segurança: 2601.0412206032.122, elemento de despesas: 

3.3.90.39.00 e fonte de recursos n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos: 1001000000; 

Instituto de Previdência Municipal de Quixadá: 2102.0912206032.112, elemento de despesa n2  

3.3.90.39.00, sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1410000001; 

Gabinete do Prefeito: 0201.0412206032.005, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n2  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n9  1001000000; 

Secretaria de Administração: 0401.041206032.011, elemento de despesa n9  3.3.90.39.00, sub elemento 

n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: 0701.1512206032.018, elemento de 

despesas n2  3.3.90.39.00, sub elemento n9  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Desenvolvimento Social: 1601.0812206032.083, elemento de despesas n 3.3.90.39.00, 

sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria do Planejamento e Finanças: 0601.0412306032.014, elemento de despesas n2  3.3.90.39.00, 

sub elemento ng 3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2 1001000000. 

c) 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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5.1. A CONTRATANTE so obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condigfies nocessarias ao pleno
cumprimonto das obrigacaos decorrentes do Termo Contratual, consoante ostaboleco a Loi N9 8.666/93
o suas altoracizios postorioros;
5.2. Fiscalizar o acompanhar a execucao do objeto contratual;
5.3. Comunicar a CONTRATADA toda o qualquer ocorroncia relacionada com a oxocugao do objeto
contratual, diligonciando nos casos que exigirem providancias corretivas;
5.4. Providonciar os pagamentos a contratado a vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atostado
(a) s polo Setor Compotonte;
5.5. A falta da fiscalizagao nao eximira a CONTRATADA do suas rosponsabilidades contratuais, nom
significara acoitacao tacita por parte da CONTRATANTE;
5.6. Caso adjudicataria so recuse a assinar o contrato é prorrogativa da CONTRATANTE 0 direito do
adjudicar a sogunda colocada, desde que mantidas as mesmas condicfies propostas pelo primeiro
classificado;
5.7. A sogunda adjudicataria na hipoteso do item anterior (5.6) ostara sujoita as mesmas oxigancias
foitas a primeira;
5.8. Sora do 12(mosos) moses a vigancia do contrato do prestacao do servigo a que so rofero osto objeto,
com o iniclo a partir da data do sua assinatura, prorrogavol por igual poriodo;
5.9. A prorrogacao a que so rofero o item anterior (5.8) sera realizada mediante Termo do Aditivo;
5.10. Ocorrendo prorrogacao, sorao mantidas as condicaes do contrato inicial e obsorvada a logislacao
em vigor, rosorvando-so a CONTRATANTE o direito do exigir garantia.

PREF‘?
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06. DA Do'rAcAo ORQAMENTARIA

6.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatorio e do instrumento contratual corrorao por conta
das soguintos Dotaciaos Orcamontarias:
Socrotaria do Educacao: 0801.1236106032.021, elemento do despesa n9 3.3.90.39.00, sub elemento n9
3.3.90.39.05 o fonte do recursos n! 1111000000;
Socretaria do Salado: 1001.1012213122.057, elemento do despesa n9 3.3.90.39.00, sub elemento n9
3.3.90.39.05 e fonte do recursos nil 1211000000;
Socretaria Municipal do Transito, Cidadania, Soguranca: 2601.0412206032.122, elemento do despesas:
3.3.90.39.00 o fonte do recursos n9 3.3.90.39.05 e fonte do recursos: 1001000000;
Instituto do Providéncia Municipal do Quiirada: 2102.0912206032.112, elemento do despesa n9
3.3.90.39.00, sub elemento n! 3.3.90.39.05 e fonte do recursos n‘-i 1410000001;
Gabinote do Profoito: 0201.0412206032.005, elemento do despesa n9 3.3.90.39.00, sub olomonto n9
3.3.90.39.05 e fonte do recursos n9 1001000000;
Socrotaria do Administracao: O401.041206032.011, elemento do despesa n9 3.3.90.39.00, sub elemento
n9 3.3.90.39.05 o fonte do recursos n9 1001000000;
Socrotaria do Dosonvolvimento Urbano e Meio Ambiente: 0701.1512206032.018, elemento do
despesas n9 3.3.90.39.00, sub elemento n9 3.3.90.39.05 o fonte do recursos n9 1001000000;
Socrotaria do Dosonvolvirnonto Social: 1601.0812206032.083, elemento do despesas n9 3.3.90.39.00,
sub elemento n9 3.3.90.39.05 o fonte do recursos n9 1001000000;
Socrotarla do Planojamonto e Finances: 0601.0412306032.014, elemento do despesas n9 3.3.90.39.00,
sub elemento n9 3.3.90.39.05 o fonte do recursos ni-' 1001000000.
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07. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei N2 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 
05(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

8. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

8.1. Conforme o artigo 45 da Lei N2 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivada mente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

administração. 

9.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência e a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato; 

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na ocorrência desta, não implica em cor 

responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da 

Lei NQ 8.666/93; 

9.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando, o dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.5. Cabe à CONTRATADA atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, não implicando a 

atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade praticada na execução do contrato. 

10. DO REAJUSTE 

10.1. Na lição de Hely Lopes Meirellesl], o reajustamento contratual de preços e de tarifas é medida 

convencionada entre as partes contratantes para evitar que, em razão das elevações do mercado, da 

desvalorização da moeda ou do aumento geral de salários no período de execução do contrato 

administrativo, venha a romper-se o equilíbrio financeiro do ajuste. Os contratos em que seja parte 

órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições da Lei 

10.192/2001 e, no que com ela não conflitarem, com as disposições da Lei 8.666/93; 

10.2. O reajustamento de preços, quando admitido, pode se dá sob a forma de reajuste por índices 

gerais, específicos ou setoriais, de acordo com o objetivo da contratação, ou por repactuação, aplicável 
sempre que for possível identificar a variação nominal dos custos do contrato administrativo para a 

prestação de serviço continuado, como ocorre com os contratos com dedicação exclusiva de mão de 

obra, 
10.3. O período do reajustamento não poderá ser inferior a 12(doze) meses. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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01. DA Resclsflo CONTRATUAL

7.1. Constituem motivo para a rescisao contratual os constantes dos artigos 77 78 e 79 da Lei NE‘
8.6616/93, e podera ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedéncia minima de
05(cinco) dias uteis, mediante cornunicagfio por escrito.

OB. MEDIDAS ACAUTELADORAS

8.1. Conforme o artigo 45 da Lei N9 9.?84)'99, a Administragfio Publica poderé, sem a prévia
manifestagfio do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagfio.

09. CONTROLE e |=|scA|.|zA<;Ao DA Execuqfio

9.1. A fiscalizagao da contratagfio sera exeroida por urn representante da Administragao, ao qual
competirei dirimir as dilividas que surgirem no curso da execugfio do contrato, e de tudo dara ciéncia a
administragfio.
9.2. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiéncia e a qualificagfio necessairia para o
acompanhamento e controle da execugfio do contrato;
9.3. A fiscalizaqfio de que trata este item nfio ei-iclui nem reduz a responsabiiidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na ocorréncia desta, n50 implica em cor
responsabilidade da Administragfio ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da
Lei N‘! 8.666/93;
9.4. O fiscal do contrato anotaré em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugfio
do contrato, indicando, o dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario s regularizagao das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
9.5. Cabe a CONTRATADA atender prontamente quaisquer exigéncias da fiscalizagao, H50 implicando a
atividade da fiscalizagfio em qualquer exclusfio ou redugfio da responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade praticada na execugao do contrato.

10. DO REAIUSTE

10.1. Na li<;§o de Hely Lopes Meirellesll, o reajustamento contratual de pregos e de tarifas é medida
convencionacla entre as partes contratantes para evitar que, em razfio das elevagfiies do mercado, da
desvalorizagéio da moeda ou do aumento geral de salarios no periodo do execugfio do contrato
administrativo, venha a romper-se o equilibrio finanoeiro do ajuste. Os contratos em que seja parte
orgfio ou entidade da Administragfio Publica direta ou indireta da Unifio, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios, seriiio reajustados ou corrigidos monetariarnente de acordo corn as disposigfies da Lei
10.192/2001 e, no que com ela nao conflitarern, com as disposigoes da Lei 8.666/93;
10.2. O reajustamento de pregos, quando admitido, pode se dé sob a forma de reajuste por indices
gerais, especificos ou setoriais, de acordo com o objetivo da contratagao, ou por repactuagfio, aplicével
sempre que for possivel identificar a variagfio nominal dos custos do contrato adrninistrativo para a
prestagao de servigo continuado, como ocorre com os contratos com dedicagfio exclusiva de mfio de
obra;
10.3. O periodo do reajustamento n5o podera ser inferior a 12(doze) meses.

-E.
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11. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
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11.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no Art. 65 da Lei N2  8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração Administrativa, nos termos da Lei n2  8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer 
da contratação: 

12.2. Executar total ou parcialmente o contrato; 

12.3. Apresentar documentação falsa; 

12.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.5. Cometer fraude fiscal; 

12.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no EDITAL ou no CONTRATO; 

12.7. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.7.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação, gerará Multa: 

12.7.2.1. Moratória de 0,5%(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 60(sessenta) dias; 

12.7.2.2. Compensatória de até 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser acumulada com a multa moratória, 

desde que o valor acumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

12.7.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, pelo 

prazo não inferior a 02(dois) anos; 

12.7.3.1. A referida penalidade poderá implicar na suspensão de licitar e impedir de contratar com 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito 

Federal ou Municipal, conforme Parecer n2  87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n9  

205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n2  2.218/2011 e n2  3.757/2011, da 1@ Câmara do Tribunal de 

Contas da União - TCU. 

0,0 

	

	12.7.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

12.7.5. Reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 
12.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

12.9. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em 

razão do contrato decorrente desta licitação: 
12.9.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 
12.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
12.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
12.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto 

na Lei n 2  8.666/93 e subsidiariamente na Lei n9  9.784/99. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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11.1. 0 presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no Art. 65 da Lei N9 8.666/93, desde
que haja interesse da Administracao da CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.

12. DAS iivrlmcoes E DAS sAm;6Es ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracao Administrative, nos termos da Lei n9 8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer
da contratacioz
12.2. Executar total ou parcialmente o contrato;
12.3. Apresentar documentacfio falsa;
12.4. Comportar-se de modo inidoneo;
12.5. Cometer fraude fiscal;
12.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no EDiTAL ou no CDNTRATO;
12.7. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracfies discriminadas nos subitens acima ficarzi
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancifies:
12.7.1. Adverténcia por faltas Ieves, assim entendidas como aquelas que nap acarretarern prejuizos
significativos ao objeto da contratagfio, gerara Multaz
12.7.2.1. Moratdria de 0,5%(cinco décimos por cento} por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratacao, até 0 limite de 60(sessenta) dias;
12.7.2.2. Compensatoria de até 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da
inexecucfio total ou parcial da obrigacfio assumida, podendo ser acumulada com a multa moratoria,
desde que o valor acumulado das penalidades niio supere o valor total do contrato.
12.7.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Quixada/CE, pelo
prazo nfio inferior a 02(dois) anos;
12.7.3.1. A referida penalidade podera implicar na suspensfio de licitar e impedir de contratar com
qualquer orgao ou entidade da Administragfio Piiiblica, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, conforme Parecer n9 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n9
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acordfios n9 221812011 e n‘! 3.757/2011, da 1? Camara do Tribunal de
Contas da Unifio - TCU.
12.7.4. Declaracfio de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracfio Ptiblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicfio ou ate que seja promovida a
12.7.5. Reabilitacfio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracfio pelos prejuizos causados.
12.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
12.9. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensfio de licitar e impedimento de contratar e de
declaracfio de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em
razfio do contrato decorrente desta licitacfio:
12.9.1. Tenham sofrido condenacfies definitivas por praticarern, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
12.9.2. Tenham praticado atos iiicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
12.9.3. Demonstrem n5o possuir idoneidade para contratar com a Adnninistracao Pdblica, em virtude de
atos iiicitos praticados.
12.10. A aplicacfio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-é por meio de processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei n9 8.666/93 e subsidiariarnente na Lei n9 9.784/99.
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12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, 
observado o Princípio da Proporcionalidade. 

12.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 

pagos ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
do Município e cobrados judicialmente; 

12.12.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02(dois) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis. 

12.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 
EDITAL. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. O processo licitatório e o instrumento contratual ficarão subordinados a legislação especifica, 
consubstanciada na Lei n2  8.666/93, no Decreto Lei n2  5.450 de 2005 e suas alterações posteriores, e 

em casos omissos, aos preceitos de Direito Público, Teoria Geral de contratos e nas disposições do 

Direito Privado; 

13.2. Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas na licitação, nem preços ou 

vantagens baseadas em ofertas de outros licitantes; 

13.3. Poderá a Administração revogar a licitação, no todo ou em parte por conveniência administrativa 

ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito à indenização; 

13.4. As reuniões de Abertura dos envelopes serão sempre públicas e acontecerão no CENTRO 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DE QUIXADÁ-CE, situado na Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo Velho, 

CEP: 63907-010; 

13.5. Será facultada à Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior, mediante ofício, em qualquer 

fase do procedimento promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do 

processo e a atenção do ofertado, bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de 

pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão, inclusive determinando a suspensão das 

audiências; 

13.6. A tolerância do contratante em qualquer atraso ou inadimplência da contratada não importará, de 

forma alguma em alteração contratual ou novação; 
13.7. Farão parte integrante do contrato todas as condições estabelecidas no EDITAL e na proposta 

apresentada pelo adjudicado; 
13.8. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições 

do EDITAL, da proposta apresentada e dos demais documentos que fizerem parte do ajuste; 

13.9. Por se tratar da prestação de serviços de natureza contínua, o instrumento contratual poderá ter a 

sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para a Administração, limitadas há sessenta meses (ART. 57, INCISO II da Lei n 

8.666/93); 
13.10. Fica eleito o Foro da comarca de Quixadá/CE, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas 

deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QTD. 

01 
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12.11. A autoridade competento, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a_gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao Pdblica,
obseivado o Principio da Proporcionalidade.
12.12. As muitas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores a serem
pagos ou recolhidos em favor do Municipio, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa
do Municipio e cobrados judicialmente;
12.12.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 02(dois)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacéio enviada pela autoridade competente.
12.13. As sancfies aqui previstas silo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das muitas, cumulativamente, sem prejuizos de outras medidas cabiveis.
12.14. As infracoes e sancfies relativas a atos praticados no decorrer da licitacao estao previstas no
EDITAL.

1a. DAS oiseosicoes FINAIS

13.1. 0 processo licitatorio e o instrumento contratual ficarao subordinados a legislacfio especifica,
consubstanciada na Lei n‘! 3.666/93, no Decreto Lei n‘! 5.450 de 2005 e suas alteracdes posteriores, e
em casos omissos, aos preceitos de Direito Pililolico, Teoria Geral de contratos e nas disposicfies do
Direito Privado;
13.2. N50 serao consideradas quaisquer ofertas ou vantagens nfio previstas na licitagao, nem precos ou
vantagens baseadas em ofertas de outros licitantes;
13.3. Podera a Administracao revogar a licitacfio, no todo ou em parte por conveniéncia administrativa
ou interesse publico devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito a indenizacao;
13.4. As reunioes de Abertura dos envelopes serfio sempre publicas e acontecerao no CENTRO
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DE QUIXADA-CE, situado na Trav. Jose Jorge Matias, SIN, Campo Velho,
CEP: 63907-010;
13.5. Sera facultada a Comissao de Licitacao ou a Autoridade Superior, mediante oficio, ern qualquer
fase do procedimento promover diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instrucao do
processo e a atencao do ofertado, bem como solicitar aos orgaos competentes a elaboragao de
pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisfio, inclusive determinando a suspensfio das
audiéncias;
13.6. A tolerancia do contratante em qualquer atraso ou inadirnpléncia da contratada nao importara, de
forma alguma em alteragao contratual ou novacao;
13.7. Farao parte integrante do contrato todas as condicfies estabelecidas no EDITAL e na proposta
apresentada pelo adjudicado;
13.8. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condicfies
do EDITAL, da proposta apresentada e dos demais documentos que fizerem parte do ajuste;
13.9. Por se tratar da prestacao de senricos de natureza continua, o instrumento contratual podera ter a
sua duracfio prorrogada por iguais e sucessivos periodos, com vistas a obtencao de pregos e condicoes
mais vantajosas para a Administracao, limitadas ha sessenta meses (ART. 57, INCISO ll da Lei n9
8.666/93);
13.10. Fica eleito o Foro da comarca de Quixada,v'CE, como o dnico capaz de dirimir as dilividas oriundas
deste Contrato, caso n5o sejam dirimidas amigavelrnente.

01 CONTRATACAO DE l3MPRESA PARA Paestacaol MES 12
DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

Fteiin ' -Ba-'.?;§|<;A¢ ooseavico T u|v|o.: I815,‘

Trav. Jose Jorge Matias, SIN
Campo Velho, E3907-010 - Quiaada-CE /



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

    

 

Q, 

Fls. .5O  

'r rw  
Ru&Tca 

\ COMISSÃO DE 

   

   

   

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PRVIDENCIA 

MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE 	SERVIÇOS 	TÉCNICOS 	ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO, 	CIDADANIA, 	E 	SEGURANÇA 	DO 

MUNICIPUIO DE QUIXADÁ/CE 

MÊS 12 

03 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE 	SERVIÇOS 	TÉCNICOS 	ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES 	DA 	SECRETARIA 	DO 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE 

QUIXADÁ/CE 

MÊS 12 

04 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE 	SERVIÇOS 	TÉCNICOS 	ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 

DE QUIXADÁ/CE.  

MÊS 12 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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MISSAO DECO
A
AITEM I DEs<_:£cAo Do sERv|co A umo. I ' mt

~ROTlNElROS DE CDNTABILIDADE, N0 AMBITO
Dos REGISTROS ExEcucAo ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL E|.AaoRAcAo Dos
RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GEHACAO
DAs |NFoRMA<;oEs PARA o SIM Do TcE-cE E
iELAB0RAcA0 DAS REsPEcT|vAs PREsTAcoEs
DE CONTAS DE GESTAO, ATENDEH As
NECESSIDADES Do msrnuto DE PRv|DERc|A
MUNICIPAL DE Qu|xADA/cE.

ll : ||l In 1 - 1

iii-| 3 —
orI-1 I I |_|

I  

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREsTAcAo
DE sERv|cos TECNICOS EsPEc|Au2ADos
ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, no AMBITO
Dos REGISTROS ExEcur;Ao oRcArv|ENTAa|A,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELAaoRA<;Ao Dos

ELAaoRAcA0 DAs RESPECTIVAS PREsTAcoEs
DE CONTAS DE GESTAO, ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSITO, CIDADANIA, E sEsuRAwcA Do
MUNICIPUIO DE QuixADA/cE _ _ l__

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, cERAcAo|
DAS |Ni=oRMAcoEs PARA o SlM Do TCE-CE E.~

._.i_ - _
Mes A 12

EDNTRATAQAD DE EMPRESA PARA PRESTACAO
DE sERv|(;0s TECNICOS EsPEc|AuzADos
ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, no AMBITO

FINANCEIRA E PATRIMUNIAL ELABORAQAD DOS;

DAs |~FoRMAc;6Es PARA o SIM Do TCE-CE E
ELAaoRA<;Ao DAS REsPEcT|vAs PREsTAcoEs

‘DE CONTAS DE GESTAO, ATENDER As
NECESSIDADES DA sEcRETAR|A Do
PLANEJAMENTO E FINANQAS Do MUNICIPIO DE
QUIXADA/CE

DDS REGISTROS EXECUCAO ClR(;AMENTARlA,r

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAQADI

L M55 12 _

' i

|

EEJNTRATAQAO DE EMPREsAPARA P—RESTA(;A0!
DE sERvicos Técmcos ESPECIALIZADOS
ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, no Alv1BlT0
IDOS REGISTROS ExEcu<;Ao ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL E|.AaoRAt;Ao D05
RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, oERAcAo
DAS |NFORMA<;0Es PARA D SIM Do TcE-cE E

DE ou|xADA/cE.

ELABORACAO DAS RESPECTIVAS PREsTAcoEs.
DE CONTAS DE oEsTAo. ATENDEH As,
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /‘I I

iFUNDO MUNIClPAL DE sAUDE Do MUNICIPIO

' MES uu 12 —__“

- l. - l-I bi a l E

Trav. Jose Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 6390?-010 - Quixada-CE
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PREFEITURA DE , 
QUIXADA 

Comissão de Licitação 

COMISSA9 DE 
,-LICITAÇÃO.,  

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QTD. 

05 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE 	SERVIÇOS 	TÉCNICOS 	ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE. 

MÊS 12 

06 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE 	SERVIÇOS 	TÉCNICOS 	ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO 

MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE. 

MÊS 12 

07 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE 	SERVIÇOS 	TÉCNICOS 	ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES 	DA 	SECRETARIA 	DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE 

QUIXADÁ/CE 

MÊS 12 

08 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE 	SERVIÇOS 	TÉCNICOS 	ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES 	DA 	SECRETARIA 	DE 

DESENVOLVIMENTO 	URBANO 	E 	MEIO 

MÊS 12 

- 	- 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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__ DEscR|cAo Do sERv|co umo oro

DE sERv|cos TECNICOS EsPEc|A1|zADos
ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, no AMBITD
Dos REGISTROS ExEcucAo oRcAME|~lTAR|A,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL E|AaoRAcAo Dos
RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GEHACAD

E|.ABoRAcA0 DAS REsPEcT|vAs PREsTAcoEs
DE CONTAS DE GESTAO, ATENDEH As
NECESSIDADES DA sEcRETAR|A DE EDucAcAo
D0 MUNICIPIO DE ou|xADA/cE.

06

~RoTmE|Ros DE CONTABILIDADE, no AMe.rro
‘Dos REGISTROS ExEcucAo DREAMENTARIA,

. D7 IDAS |N|=oRMAc0Es PARA o slM Do TcE-cE E|
i

DAS INFORMACDES PARA 0 SIM Do TCE-CE Ei

ml-i— ; ‘Z r‘ . ‘ — . _ .
co|vTRATAcAo DE EMPREsA PARA PREsTA<;Ao MEs 12 '

DE sERv|<;os TECNICOS EsPEc|AuzADos

FINANCEIRA E PATRIMONIAL E|.AaoRAcAo DOS.
RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, oERA<;Ao
DAS INFORMACDES PARA o SIM Do TcE-cE EI
ELABDRAQAD DAS RESPECTIVAS PREsTAcoEs
DE CONTAS DE GESTAO, ATENDEH As
NECESSIDADES DO GABINETE Do PREFEITO Do
MUNICIPIO DE QUIXADA/CE.

.co|vTRArA<;Ao DE EMPRESA PARA PRESTA(;.A0.= MES- — D 12

I

I-

-1--

coNTRATAc;Ao DE EMPREsA PARA PREsTAcAo
DE sERv|¢os Tecnicos EsPEc|A1|zADos
RDTINEIROS DE CONTABILIDADE, N0 AMBITD
DOS REGISTROS ExEcu<;Ao oR<;AMENTARiA,i
FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELARoRA<;Ao Dos
RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, oERAcAo~

ELABORACAO DAS REsPEcT|vAs PREsTAr;oEs
DE coums DE oEsTAo, ATENDER As

i HDESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPID DE
NECESSIDADES DA SECRETAHIA DE

ou|xADA/cE

MES

' r

“ _i 12 ',
|
I
J

D8

l  

c0|\|TRATAcAo DE EMPREsA PARA PREsTAcAo
DE sERvic;os TEcN|cos EsPEc|AuzAoos
ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, N0 AMBITO
Dos REGISTROS ExEcut;Ao oR<;AME|vTAR|A,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORACAO 005.
RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAEAD

ELABORACAO DAs REsPEcT|vAs PREsTAcoEs
DE CONTAS DE GESTAO, ATENDER As
NECESSIDADES DA SECHETARIA DE

DAS INFORMACDES PARA O SIM DO TCE-CE Eh

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEID

R

MES i 12

1 l ._ __ ___ -
Trav. lose Jorge Matias, S/N

Campo Velho, E3907-010 — Quixada-CE (D-..
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PREFEITURA DE 1' 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

DEQ 

'FIs. 	21 171  

'R 'ca 	" 
COMISSÃO DE 

LICITAÇÃQ, 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QTD. 

AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE. 

09 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE 	SERVIÇOS 	TÉCNICOS 	ESPECIALIZADOS 

ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO AMBITO 

DOS REGISTROS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS 

RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E 

ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES 

DE 	CONTAS 	DE 	GESTÃO, 	ATENDER 	AS 

NECESSIDADES 	DA 	SECRETARIA 	DE 

ADMINISTRAÇÃO 	DO 	MUNICIPIO 	DE 

OU IXADÁ/CE. 

MÊS 12 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ITEM ___ DEscR|¢Ao Do sERv|co UNID. QTD. ' _
' AMBIENTE Do MUNlClPlO DE Qu|xADA/cE. H

CDNTRATAQAD DE EMPREsA PARA PREsTAcAo =
DE sERv|<;0s TECNICOS EsPEc|Au2ADos

|l |FINANCElRA E PATRIMONIAL EiAaoRAcAo Dos I

,' iDE CONTAS DE GESTAD, ATENDER

O lb
I

A 09 ,REsPEcT|v0s BALANCETES MENSAIS, GERAc;Ao
| IDAS INFORMAQOES PARA o SIM Do TCE-CE E_
A .ELABoRAr;Ao DAS REsPEcT|vAs PREsTAcoEs

I i'NECESSiDADES DA SECRETARIA DE
I

ASl l

ADMINISTRACAO D0 MUNICIPIO DE l
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Trav. lose Jorge Matias, S/N
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QUIXADA 
PREFEITURA DE 1' 

Comissão de Licitação 

Onça 	", 
COMI'O DE  

CITAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Local e data 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

Comissão Permanente de Licitação. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00.002/2021-TP 

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, referente à Tomada de Preços em 

referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO 

ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES 

MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS 

PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE, conforme especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste 

processo pelo valor global de R$ 

vigência por 12 (doze) meses. 

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei n2  8.666/93 e suas alterações 

posteriores, bem como às cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

VALOR — R$ 

MENSAL 
GLOBAL 

_ meses) 

01 

VALOR GLOBAL — R$ 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CNPJ/CPF N: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF N 2: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Atenciosamente, 

 

Carimbo e assinatura 

 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 

 

), com prazo de 

. __ _ i,-_i _ . _ ‘q

Q‘. M 4,; PREFEITUFIA DE ,QU IXADA
\\ DE
‘\":"‘“’ Comissrio de Licitai;-ii-o \ A 0,-

QP Fls.
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(PAPEL TIMBHADD DA PRDPDNENTE)

ANEXO ll - MODELO DE PIIOPOSTA DE PREIQOS
Local e data
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
Comissfio Permanente de Licitacao.

REF.: TDMADA DE PREQOS N” 00.002/2021-TP

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de precos, referente a Tomada de Precos em
referéncia, cujo objeto é a comRATAr;Ao DE EMPREsA PARA PREsTA<;Ao DE sERv|cos TECNICOS
ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABJLIDADE, NO EMBITO DOS REGISTROS DE EXECUCAO
DRQAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABDRACAO DDS RESPECTIVOS BALANCETES
MENSAIS, GERACAD DAS INFDRMAQDES PARA D SIM DO TCE-CE E ELABORACAO DAS RESPECTIVAS
PRESTACDES DE CONTAS DE GESTAO, ATENDER AS HECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRE‘l'ARlAS DO
MUNICJPIO DE QUIXADA-CE, conforme especificacoes constantes do anexo l, parte integrante deste
processo pelo valor global de R$ [ _), com prazo de
vigéncia por 12 (doze) meses.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissao aos ditames da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores, bem como as clausulas e condicfies estabelecidas nesta Tomada de Precos.

gvALoR-RS g _g
ITEM EsPEc|E|cAcAo MENSM GLOBAL

, (_ meses)
4 _ -_- __ _

_ 0.1. . ..
_ _ vALoR oi.oaA1- Rs g

NOME:
ENDEREQO:
CNPJ/CPF N9:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF N9:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente, re __

Carimbo e assinatura <4

{L}. lll/
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Trav. Jose Jorge Matias, SIN
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PREFEITURA DE 

. QUIXADA 
Comissão de Licitação 

   

E 

FIs. 2 5 	 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO_, 

ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 

CONTRATO N2 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA 

	 ,COM 	  

PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA. 

A Secretaria 	 , com sede na Rua 	 , inscrito no 
CNPJ/MF sob o n2 	 , neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, 
Sr(a). 	 , doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado(a), e do outro 
lado, 	 , com endereço na 	 , inscrita no 
CNPJ/MF n2 	 , representada pelo(a) Sr(a). 	 , inscrito(a) no 
CPF/MF n 2 	 , no final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A), de 

acordo com a Tomada de Preços n 	 , Processo n2 	 , em 

conformidade com o que preceitua a Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-

se, as partes, às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS 

DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS 

BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCE-CE E ELABORAÇÃO DAS 

RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE, conforme especificações constantes do anexo 1, parte 

integrante deste processo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1- O presente Contrato tem como fundamento a Tomada de Preços n2  00.002/2021-TP devidamente 

homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas acima citado(a) e ao fim assinado(a), bem como a 

proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de 

transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

3.1- O valor global deste Contrato é de R$ 

 

	 ), nele estando incluídas todas 

 

as despesas e custos necessários à sua perfeita execução, sendo pago mensalmente o valor de R$ 

	  ( 	 ). 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação 

tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque 

nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas 

(pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo, 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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-. ANEXO ill - MHJIUTA DO TERMO CONTRATUAI.

CONTRATD N9
CDNTRATD QUE FAZEM ENTRE Si A SECRETARIA
___i_.C9M 
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Setretaria _ ___ _ , com sede na Rua inscrito no
CNPJ/MF sob o n'i' _ , neste ato ropresontadolal polola) Ordonadorla) do Despesas,
Sr(a). , doravante denominado do CONTRATANTE, no final assinadola), e do outro
lado, _____ ____, com endereco na _ , inscrita no
CNPJ/MF n1-' _ , representada pelolai Sr(a). , inscritolal no
CPF/MF n9 _, no final assinadolal, doravante denominada do CONTRATADO(A), do
acordo com a Tomada do Procos n9 _ _, Processo n9 , em
conformidade com o que preceitua a Lei Federal DE 8.666793 o suas altoracfios posteriores, sujoitando-
so, as partos, as suas normas e as clausulas o condicoes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do OBJETO

1.1- O prosente Contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE
sERv|cos TECNICOS EsPEc|AuzADos ROTINEIROS DE co|v'rAa|uDADE, N0 Ammo Dos REGISTROS
DE ExEcu¢Ao ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL Ei_AooRA<;Ao Dos RESPECTIVOS
BALANCETES MENSAIS, <sERAcAo DAS mFoRMAcoEs PARA o SIM Do TcE-cE E ELAaoRAcAo DAS
RESPECTIVAS PREsTAcOEs DE CONTAS DE GESTAO, ATENDER AS NECESSIDADES DAS D|vERsAs
SECRETARIAS D0 MUNICJPIO DE oulxADA-cE, conforme ospocificacfios constantes do anexo I, parte
intogranto deste processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTD LEGAL

2.1- O prosente Contrato tom como fundamento a Tomada do Procos nP- 00.002/2021-TP devidamente
homologado pelola) Ordenadorla) do Despesas acima citado[a) e ao fim assinado(a), bom como a
proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte integrante doste Termo Contratual, indopondonto do
transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - Do VALOR Do CONTRATO

3.1- O valor global doste Contrato e do R5 l ), nelo ostando incluidas todas
as despesas e custos nocossarios a sua perfeita execucao, sendo pago monsalmonto o valor do R$

( )-

CLAUSULA QUARTA - DAs co|vD|<;oEs DE PAGAMENTO

4.1 - 0 pagarnento sera efetuado om ato 30 ltrintal dias apos o encaminhamento da documontagao
tratada neste subitom, atravos do crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através do Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentacaoz
I) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via Linica, devidamente autorizada pelo ordenador do despesas
(pague-so) o atestada por sorvidor rosponsavel polo recebimento do objeto doste termo, '

Trav. Jose Jorge Matias, SIN d
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE
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II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), 
com abrangência inclusive as contribuições sociais, 

III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

V) CND emitida pelo município domiciliado, e, 

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

4.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

4.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações deste instrumento. 

4.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até 
sua execução regular. 

4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

5.1 - O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 
contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação 

Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste. 

5.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 

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

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, 

poderá, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser 

restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a 

retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico -financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 

8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 - O prazo de vigência contratual é até 12 (dose) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo 
ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n2 8.666/1993. 

6.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal n° 

8.666/1993, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA 

São obrigações e responsabilidades da empresa contratada: 

7.1. Executar o objeto da Licitação e do Contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos no 

processo licitatório e no termo contratual; 
7.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, oj,to deste 

contrato; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ll) Cortidfio Conjunta Negative do Débito quanto aos Tributos Federals e a Divida Ativa da Uniao (PGFN)
com abrangéncia inclusive as contribuicdos sociais,
Ill) CRF - Cortificado do Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal,
IV) CND ernitida pela Secrotaria da Fazenda Estadual,
V) CND omitida polo municipio domiciliado, e,
VI) CND emitida pela Justica Federal do Trabalho, emitida no forma da Lei N’. 12.440/2011.
4.2 - Nao sera efetuado qualquer pagamonto a CONTRATADA em caso do descumprimento das
condicoes do habilitagao o qualificacao exigidas neste termo.
4.3 - E vedada a realizacfio do pagamento antes da entroga do objeto ou so o mesmo n'a'o estivor do
acordo com as espocificagfies deste instrumento.
4.4 - So o objeto nio for exocutado conforme condicoes deste termo, o pagamento ficara suspenso ate
sua exocucao regular.
4.5 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTHATADA, onquanto pendente do liquidacfio, qualquer
obrigacio financeira decorrente do penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gore direito a
reajustamento do procos.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILJBRID ECDNDMICO-FINANCEIRO

5.1 - 0 valor do Contrato nfio sera objeto do reajusto, antes do decorridos 12 (doze) meses da
contratagao, hipotoso na qual transcorrido tal prazo, dovora ser utilizado o indice IGP-M da Fundacao
Getiilio Vargas, para fins do procodor com o reajuste.
5.2 - Na hipotese do sobrovirem fatos improvisivois, ou previsivois, porérn do consoqiiéncias
incalculavois, retardadores ou impeditivos da eaocucao do ajustado, ou ainda, om caso do forca maior,
caso fortuito ou fato do principo, configurando area econornica extraordinaria e extracontratual,
podora, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situacao e termo aditivo, ser
restabolocida a rolacao que as partes pactuaram inicialrnente entro os encargos da Contratada e a
rotribuiciio da Administracio para a justa remunoracao do servico, objotivando a manutencao do
oquilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, ll, “d" da Lei Federal n°
8.666/93, altorada o consolidada.

CLAUSULA SEXTA - Do PRAzo DE VIGENCIA Do CONTRATO

6.1 - O prazo do vigéncia contratual e ato 12 (dose) meses, contado a partir da sua assinatura, dovondo
ser publicado na forma do paragrafo onico, do art. 61, da Lei Federal n9 8.666}1993.
6.2 - 0 prazo do vigéncia podera ser prorrogado nos tormos do que dispfie o art. 57 da Lei Federal n“
8.666/1993, altorada e consolidada.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACDES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CDNTRATADA
S50 obrigagoos o rosponsabilidades da emprosa contratada:

7.1. Executor o objeto da Licitacao o do Contrato do acordo com as condicfios o prazos ostabelocidas no
processo licitatorio e no termo contratual;
7.2. Assumir a rosponsabilidade por quaisquer danos ou projuizos causados ao patrimonio da
CONTRATANTE ou a tercoiros, quando no dosempenho do suas atividades profissionais, ob‘eto deste
contrato;

Trav. Jose Jorge Matias, 5/N
Campo Volho, 63907-010 - Quiitada-CE Oi '
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7.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Quixadá, as notas de eiipenhos e 

respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

7.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 
consecução dos serviços; 

7.5. Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 

mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste contrato; 

7.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 

7.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no 
parágrafo 12  do ART. 65 da Lei N2 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

7.8. Dispor de meios próprios de transporte para atendimento das suas obrigações contratuais; 

7.9. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos seus encargos sociais, comerciais e fiscais, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste contrato; 

7.10. A empresa vencedora da presente licitação assinará o contrato, nos termos da minuta que integra 

e completa o edital, no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da convocação que será feita pela 

Administração da Prefeitura Municipal de Quixadá. Sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no ART. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

7.11. É de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade, pontualidade, organização, lisura, legalidade 

e segurança dos serviços executados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 

São obrigações e responsabilidades da contratante. 

8.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei N2 8.666/93 

e suas alterações posteriores; 

8.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
8.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

Ø contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 
8.4. Providenciar os pagamentos à contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestado 

(a) s pelo Setor Competente; 
8.5. A falta da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem 

significará aceitação tácita por parte da CONTRATANTE; 

8.6. Caso adjudicatária se recuse a assinar o contrato é prerrogativa da CONTRATANTE o direito de 

adjudicar à segunda colocada, desde que mantidas as mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado; 
8.7. A segunda adjudicatária na hipótese do item anterior (8.6) estará sujeita ás mesmas exigências 

feitas à primeira; 
8.8. Será de 12(meses) meses a vigência do contrato de prestação de serviço a que se refere este objeto, 

com o início a partir da data de sua assinatura, prorrogável por igual período; 
8.9. A prorrogação a que se refere o item anterior (8.8) será realizada mediante Termo de Aditivo; 
8.10. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a legislação 

em vigor, reservando-se a CONTRATANTE o direito de exigir garantia. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da Prefoitura Municipal do Quixada, as notas do eTnponhos e
rospectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
7.4. Assumir intogralmonto a rosponsabilidade por todo o onus decorrente da oxocucao doste contrato,
espocialmento corn rolacfio aos encargos trabalhistas o providonciairios do pessoal utilizado para a
consocucfio dos sorvicos;
7.5. Manter durante toda a oxocucio do contrato, compatibilidado com as obrigacfios assumidas,
mantondo todas as condicfios do habilitacao e qualificacao oxigidas na assinatura deste contrato;
7.6. Providonciar a imodiata correcao das deficiencies e ou irregularidados apontadas pela
CONTRATANTE;
7.7. Aceitar nas mesmas condicfios contratuais os acréscirnos e suprossfios até o limito fixado no
paragrafo 19 do ART. 65 da Loi N9 8.666/93 o suas altoracfios postorioros;
7.8. Dispor do meios proprios do transporte para atendimonto das suas obrigacfios contratuais;
7.9. A inadimploncia da CONTRATADA, com roferoncia aos sous encargos sociais, comerciais o fiscais,
nao transfere a rosponsabilidade por sou pagamento a CONTRATANTE, nom podora onerar D objeto
deste contrato;
7.10. A emprosa voncodora da prosente licitacfio assinara o contrato, nos tormos da minuta quo intogra
o complota o edital, no prazo maximo do 10(do2} dias, a contar da convocacao que sera foita pola
Administracfio da Prefoitura Municipal do Quixada. Sob pena do decair o direito a contratacao, sem
projuizo das sancfios provistas no ART. 81 da Loi 8.666/93 o suas altoracfios postorioros;
7.11. E do rosponsabilidade da CONTRATADA a qualidado, pontualidado, organizagao, lisura, legalidado
e soguranca dos servicos exocutados.

PREI-‘fl
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.
550 obrigacfios e rosponsabilidades da contratante.

8.1. A CONTRATANTE so obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condigoos nocessarias ao pleno
cumprimonto das obrigacdes decorrentes do Termo Contratual, consoante ostaboloco a Lei N9 8.666/93
o suas altoracfios postorioros;
8.2. Fiscalizar o acompanhar a oxocugao do objeto contratual;
8.3. Comunlcar a CONTRATADA toda e qualquer ocorroncia relacionada corn a oxocucfio do objeto
contratual, diligonciando nos casos que exigirom providoncias corrotivas;
8.4. Providonciar os pagamentos a contratada s vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atostado
(a) s polo Setor Competonto;
8.5. A falta da fiscalizagao nao oximira a CONTRATADA do suas rosponsabilidades contratuais, nem
significara acoitacao tacita por parte da CONTRATANTE;
8.6. Caso adjudicataria so recuse a assinar o contrato o prorrogativa da CONTRATANTE o direito do
adjudicar a sogunda colocada, desde que mantidas as mesmas condicfios propostas pelo primeiro
classificado;
8.7. A sogunda adjudicataria na hipotoso do item anterior (8.6) ostara sujoita as mesmas exigoncias
foitas a primeira;
8.8. Sora do 12(mesos) moses a vigoncia do contrato do prostacao do sorvico a que so roforo osto objeto,
com o inicio a partir da data do sua assinatura, prorrogavol por igual poriodo;
8.9. A prorrogacao a que so rofero o item anterior (8.8) sera realizada mediante Termo do Aditivo;
8.10. Ocorrondo prorrogagio, sorao mantidas as condicfios do contrato inicial o obsorvada a logislagao
om vigor, rosorvando-so a CONTRATANTE o direito do eaigir garantia. \
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CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração Administrativa, nos termos da Lei n2  8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer 
da contratação: 

9.2. Executar total ou parcialmente o contrato; 

9.3. Apresentar documentação falsa; 

9.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.5. Cometer fraude fiscal.- 

9.6. 

isca l;

9.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no EDITAL ou no CONTRATO; 

9.7. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.7.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação, gerará Multa: 

9.7.1.1. Moratória de 0,5%(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 60(sessenta) dias; 

9.7.1.2. Compensatória de até 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser acumulada com a multa moratória, 

desde que o valor acumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

9.7.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, pelo 

prazo não inferior a 02(dois) anos; 
9.7.3.1. A referida penalidade poderá implicar na suspensão de licitar e impedir de contratar com 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito 

Federal ou Municipal, conforme Parecer n2  87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n2  

205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n2  2.218/2011 e n2  3.757/2011, da lã Câmara do Tribunal de 

Contas da União —TCU. 

9.7.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

9.7.5. Reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

9.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

9.9. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em 

razão do contrato decorrente desta licitação: 

9.9.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 
9.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
9.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto 

na Lei n2  8.666/93 e subsidiariamente na Lei n2  9.784/99. 

9.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, 
observado o Princípio da Proporcionalidade. 

9.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 
pagos ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 

do Município e cobrados judicialmente; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLAUSULA NONA - DAS m|=RAcoEs E DAS sAm;oEs ADMINISTRATIVAS c'T“¢’“°

9.1. Cometo infracao Administrativa, nos tormos da Loi n9 8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer
da contratacao:
9.2. Executor total ou parcialrnonto o contrato;
9.3. Aprosontar documontagao falsa;
9.4. Comportar-so do modo inidonoo;
9.5. Comotor fraudo fiscal;
9.6. Doscumprir qualquer dos doveros oloncados no EDITAL ou no CONTRATO;
9.7. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracoos discriminadas nos subitens acima ficara
sujeita, sem prejuizo do rosponsabilidade civil o criminal, as seguintes sancties:
9.7.1. Advorténcia por faltas loves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarom projuizos
significativos ao objeto da contratacao, gorara Multa:
9.7.1.1. Moratoria do 0,5%(cinco décimos por conto} por dia do atraso injustificado sobre o valor da
contratacao, até o limito do 60(sessenta) dias;
9.7.1.2. Componsatoria do ato 10%-.(do2 por conto} sobre o valor total do contrato, no caso da
inoxocucao total ou parcial da obrigacao assumida, podondo sor acumulada com a multa moratoria,
dosdo que o valor acumulado das penalidades nao suporo D valor total do contrato.
9.7.3. Susponsao do licitar o impedimento do contratar com a Prefoitura Municipal do Quixada/CE, polo
prazo nao inferior a 02(dois) anos;
9.7.3.1. A referida penalidade podera implicar na susponsao do licitar e impedir de contratar com
qualquer orgao ou ontidado da Administracao Pdblica, soja na esfera Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, conforme Parocor n? 87/2011/DECOR/CGU/AGU o Nota n9
205/2011/DECOR/CGU/AGU o Acordaos n9 2.218/2011 e n‘-‘ 3.757/2011, da 1i Camara do Tribunal do
Contas da Uniao — TCU.
9.7.4. Doclaracao do lnidoneidado para licitar ou contratar corn a Adrninistracao Ptiblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ato que soja promovida a
9.7.5. Roabilitacao porante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CDNTRATADA ressarcir a Administracao pelos projuizos causados.
9.8. A penalidade do multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoos.
9.9. Tambom ficam sujoitas as penalidades do susponsao do licitar o impedimento do contratar e do
doclaracao do inidonoidado, provistas nos subitens antorioros, as empresas ou profissionais que, om
razao do contrato decorrente desta licitacao:
9.9.1. Tenham sofrido condenagfios dofinitivas por praticarom, por moio doloso, fraudo fiscal no
recolhimento do tributos;
9.9.2. Tenham praticado atos iiicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
9.9.3. Demonstrom nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Pdblica, om virtude do
atos ilicitos praticados.
9.10. A aplicacao do qualquer das penalidades previstas roalizar-so-a por meio do processo
adrninistrativo que assogurara o contraditorio o a ampla defesa, obsorvando-so o procedimento previsto
na Loi n9 8.666/93 o subsidiariamonto na Loi n9 9.784f99.
9.11. A autoridade competento, na aplicacao das sancdos, lovara om considoracao a gravidado da
conduta do infrator, D carator educativo da pena, bom como o dano causado a Administracao Ptibllca,
obsorvado o Principio da Proporcionalidade.
9.12. As muitas devidas e/ou projuizos causados a CDNTRATANTE serao doduzidos dos valores a serem
pagos ou rocolhidos em favor do Municipio, ou ainda, quando for o caso, sorao inscritos na Divida Ativa
do Municipio o cobrados judicialmonto;

_,.)Trav. Jose Jorge Matias, SIN _ _
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 0
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LICITAÇÃO 

9.12.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02(dois) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis. 

9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 
EDITAL. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei N 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 

05(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões 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 Licitações. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n 

8666/93 e suas alterações; 
12.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 

representante legal da recorrente; 

12.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal competente e encaminhados à Comissão 

de Licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatório e do instrumento contratual correrão por conta 

das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Secretaria de Educação: 0801.1236106032.021, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n 

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1111000000; 

Secretaria de Saúde: 1001.1012213122.057, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n2  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n9  1211000000; 

Secretaria Municipal de Trânsito, Cidadania, Segurança: 2601.0412206032.122, elemento de despesas: 

3.3.90.39.00 e fonte de recursos n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos: 1001000000; 

Instituto de Previdência Municipal de Quixadá: 2102.0912206032.112, elemento de despesa n2  

3.3.90.39.00, sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1410000001; 

Gabinete do Prefeito: 0201.0412206032.005, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n2  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Administração: 0401.041206032.011, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento 
nQ 3.3.90.39.05 e fonte de recursos ne 1001000000; 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: 0701.1512206032.018, elemento de 

despesas n2  3.3.90.39.00, sub elemento n9  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Desenvolvimento Social: 1601.0812206032.083, elemento de despesas n 3.3.90.39.00, 

sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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9.12.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa dovora sor recolhida no prazo maximo do 02(dois)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competento.
9.13. As sancfies aqui provistas sao independontos entre si, podendo sor aplicadas isoladas Du, no caso
das muitas, cumulativamente, sem projuizos do outras medidas cabivois.
9.14. As infracdes o sancfies relativas a atos praticados no decorrer da licitacao ostao provistas no
EDITAL.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

10. Constituom motivo para a rescisao contratual os constantes dos artigos 77, 78 o 79 da Lei N9
8.666/93, o podora ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antocodoncia minima do
05(cinco) dias fitois, mediante comunicacao por escrito.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAEDES CONTRATUAIS

11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a acoitar, nas mesmas condicifios contratuais, acroscirnos
Du suprossiiies no quantitativo do objeto contratual, ato D limito do 25% (vinto o cinco por conto) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1o, do art. 65, da Lei do Licitacdes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNOA - Dos REcuRsos ADMINISTRATIVOS

12.1- Os recursos cabivois sorao processados do acordo com o que ostabeloce o art. 109 da Lei n9
8666/93 e suas alteragfios;
12.2- Os recursos doverao ser interpostos mediante poticao devidamente arrazoada o subscrita pelo
representante legal da rocorronte;
12.3» Os recursos sorao protocolados na Prefoitura Municipal competento o encaminhados a Comissao
do Licitagao;

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA — Dos REcuRsos oRt;AME|vTAR|os

13.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatorio e do instrumento contratual corrorao por conta
das seguintos Dotacfies Orcamontarias:
Secrotaria do Educacao: 0801.123610t-3032.021, olomonto do despesa n9 3.3.90.39.00, sub elemento n9
3.3.90.39.05 o fonte do recursos n9 1111000000;
Socretaria do Safidoz 1001.1012213122.057, olomonto do despesa n9 3.3.90.39.00, sub olomonto n‘J
3.3.90.39.05 o fonte do recursos n! 1211000000;
Secrotarla Municipal do Transito, Cidadania, Soguranca: 2601.0-412206032.122, olomonto do despesas:
3.3.90.39.00 e fonte do recursos n9 3.3.90.39.05 e fonte do recursos: 1001000000;
lnstituto do Providéncia Municipal do Quixada: 2102.0912206032.112, olomonto do despesa n9
3.3.90.39.00, sub olomonto n9 3.3.90.39.05 o fonte do recursos n9 1410000001;
Gabinoto do Profoito: 0201.0412206032.005, olomonto do despesa n9 3.3.90.39.00, sub olomonto n9
3.3.90.39.05 o fonte do recursos n‘! 1001000000;
Socrotaria do Administracao: 0401.04120E-032.011, olomonto do despesa n9 3.3.90.39.00, sub elemento
I19 3.3.90.39.05 o fonte do recursos n9 1001000000;
Socrotaria do Dosenvolvimonto Urbano o Moio Ambionto: 0701.1512206032.018, olomonto do
despesas n9 3.3.90.39.00, sub olomonto n9 3.3.90.39.05 o fonte do recursos n9 1001000000;
Secrotaria do Dosonvolvimonto Social: 1601.0812206032.083, olomonto do despesas n9 3.3.90.39.00,
sub olomonto n9 3.3.90.39.05 e fonte do recursos n9 1001000000; .
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Secretaria do Planejamento e Finanças: 0601.0412306032.014, elemento de despesas n9  3.3.90.39.00, 
sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO 

14.1 - A gestão do contrato, será exercida pelo servidor 	 , nomeado pela Portaria n2  

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DO FORO 

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 

controvérsia oriunda do presente Contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, 

renunciando-se, desde já, 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_. 

Ordenador de Despesas 	 Nome do representante Legal 

Secretaria de 	 Nome da Empresa 

CONTRATANTE 	 CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

1.  

Nome: 

CPF: 

2.  

Nome: 

CPF: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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Socrotaria do Planojamonto o Financas: 0601.0412306032.014, olomonto do despesas n9 3.3.90.39.00,
sub olomonto n9 3.3.90.39.05 o fonte do recursos n9 1001000000.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA GESTAO DO COHTRATO

14.1 — A gostao do contrato, sera oxorcida polo servidor _ _ __ , nomeado pela Portaria n9

CLAUSULA DECIMA - oumm - DO |=oRo

15.1- Fica eleito o foro da Comarca do Ouixada, Estado do Coara, para dirimir toda e qualquer
controvorsia oriunda do prosente Contrato, que nao possa ser rosolvida pela via administrativa,
ronunciando-so, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que soja.
E, por ostarom acortadas, as partes firmam o prosente instrumento contratual om 02 (duas) vias para
que possa produzir os ofoitos logais.

-Co, do _ do 20_.
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Ordenador do Despesas Nome do representante Legal
Socrotaria do Nome da Emprosa

CONTRATANTE CONTRATADO(A)

TESTEMUNHA5:
01.
Nome:
CPF:

02._ __
Nome:
CPF:

U
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

a) DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 79  da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 

27 da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações 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 licitatório, junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que concorda 

integralmente com os termos deste Edital e seus Anexos; 

c) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente 

certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, nos termos do art. 32, §22, da Lei n.2  8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, 

firma a presente, sob as penas da Lei. 

	(CE), 	 de 	 de 20 

DECLARANTE 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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a) DECLARAMOS, para todos os fins o sob as penas da lei, que nao executamos trabalho noturno,
perigoso ou insalubro com monoros do dozoito anos o do qualquer trabalho com monoros do dozossois
anos, salvo na condicao do aprondiz, a partir do quatorzo anos, om cumprimonto ao disposto no inciso
XXXIII do art. 78 da Constituicao Federal o do conformidade com a oxigéncia provista no inciso V, do art.
27 da Lei Federal n9 8.666/93 o suas alteraciaes postorioros;

b) Sob as penas da lei, para todos os fins do direito a quo so possa prostar, espocialmento para fins do
prova em processo licitatdrio, junto ao Municipio do Cluiitada, Estado do Coara, que concorda
intogralmonto com os tormos doste Edital o sous Anootos;

c) Que inoxisto qualquer fato suporvenionte impoditivo do nossa habilitacao para participar no prosente
cortame licitatorio, bom assim que ficamos cionte da obrigatoriodado do doclarar ocorréncias
posteriores, nos tormos do art. 32, §29, da Lei n.9 8.666/93. Polo que, por ser a expressao da vordado,
firma a prosente, sob as penas da Lei.

.......... ..(CE), do 20_....

DECLARANTE

Carimbo e assinatura do representante legal da emprosa.
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) 

Local e data 

A 

Prefeitura Municipal de 	  

Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 	 

Prezados Senhores 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco 	, com sede na rua 	, CNPJ n° 	  
por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura Municipal de 	  
em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia 

ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa 	 , com sede na 

rua 	 , CNPJ n° 	 , da importância de R$ 	 ( 	 ), 
correspondente a _% ( 	por cento) do valor estimado para a licitação da TOMADA DE PREÇOS N° 
	  cujo objeto é 	 . A presente 
fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada. Por 

força da presente fiança, obriga-se este Banco a pagar à Prefeitura Municipal de 	 , no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite 

do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. Esta garantia vigorará pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias. Sem nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou 

invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por 

este instrumento perante a Prefeitura Municipal de 	  

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz 

às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e que os 

signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que 

está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se 

contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. A presente fiança foi 
emitida em 01 (uma) única via. 

Local e data 

(assinatura) 	 (assinatura) 

Nome do Representante Legal 

da Instituição Financeira/Banco 
(reconhecer a firma 

Nome do Representante Legal 

da empresa 
(reconhecer a firma) 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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Auexo v - MDDELO DE CARTA DE |=|AucA BANCARIA

(PAPEL TIMBRADO DA mstnu|cAo FINANCEIRA)

Local o data

A
Prefoitura Municipal do _ _ _
Comissao Permanente do Licitacao

REF.: TOMADA DE PRECOS N‘

Prozados Senhoros

Pela prosente Carta do Fianca, D Banco , corn sede na rua , CNPJ n‘ ,
por si dirotamonto o sous sucossoros, so obriga porante a Prefoitura Municipal do ,
om carator irrovogavol o irretratavel como fiador solidario e principal pagador, com oxpressa rendncia
ao boneflcio ostatuido no artigo 827 do Codigo Civil Brasileiro, da emprosa , com sede na
rua , CNPJ n‘ _ _ _, da importancia do R5 ______ (__ ___ _ ),
corrospondonte a __% (___ por centol do valor estimado para a licitacao da TOMADA DE PRECOS N‘
_ , _ _ _, cujo objeto é . A prosente
fianca é prestada para 0 fim especifico do garantir D cumprimonto, por parte do nossa afiancada. Por
forca da prosente fiance, obriga-so osto Banco a pager a Prefoitura Municipal do , no
prazo do 24 (vinto e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mosma lhe for dado, ate D limito
do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fiance. Esta garantia vigorara pelo prazo
do 120 (conto e vinto) dias. Sem nonhuma objecao Du oposigao da nossa afiancada sera admitida Du
invocada por osto Banco para D fim do escusar do cumprimonto do Dbrigacao assumida neste ato e por
osto instrumento porante a Prefoitura Municipal do .

Doclara, ainda, osto Banco fiador, que a prosente fianca esta devidamente contabilizada o que satisfaz
as detorminacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da logislacao bancaria aplicavois o que os
signatarios deste instrumento ostao autorizados a prostar a prosente fianga. Declare, finalmonto, que
esta autorizado polo Banco Central do Brasil a expedir Carta do Fianca o que D valor da prosente so
contém dontro dos limitos que lho sao autorizados pela referida ontidado federal. A prosente fianca foi
emitida em 01 (uma) Dnica via.

Local o data

(assinatura) (assinatura)

Nome do Represontanto Legal Nome do Represontanto Legal
da lnstituicao Financeira/Banco da emprosa
(roconhocer a firma (roconhocor a firma)
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