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TOMADA DE PREÇOS N9  02.001/2021 - TP 

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE TOMADA 

DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA EM 

CONFORMIDADE/REGULARIDADE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020 À 

DEZEMBRO/2020, REFERENTE A CONTABILIDADE E TESOURARIA, 

ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATOS E ATOS DE 

PESSOAL, TENDO COMO ESCOPO O EXAME DA REGULARIDADE DOS 

PROCESSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NAS ÁREAS 

MENCIONADAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO 

DE QUIXADÁ/CE. 

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

nomeada pela Portaria n2  09.03.002/2021 de 09 de março 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 n9  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 11 de maio de 2021, 

No endereço: Centro Administrativo e Financeiro, localizado na Trav. Jorge José Mathias, s/n - 

Campo Velho - Quixadá - 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 REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA EM CONFORMIDADE/REGULARIDADE AO PERÍODO DE 

JANEIRO/2020 À DEZEMBRO/2020, REFERENTE A CONTABILIDADE E TESOURARIA, ROTINAS 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATOS E ATOS DE PESSOAL, TENDO COMO ESCOPO 

O EXAME DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NAS ÁREAS 

MENCIONADAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE QUIXADÁ/CE. 

1.2. - O valor estimado dessa licitação é R$ 64.666,67 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta 

e seis reais e sessenta e sete centavos), de acordo com as pesquisas de preços realizadas pela 

Comissão Permanente de Compras e Serviços do município, nomeada pela Portaria n9  
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 

Ø 

	

	
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 a 45 da referida Lei é necessário a apresentação, junto com os documentos de habilitação, 

de uma declaração expedida pela própria empresa declarando que se trata de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 
2.2.6- A não apresentação do documento previsto no item 2.2.5 acima não impedirá a participação 
na licitação, porém, o(a) participante não terá direito à fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 

a 45 da Lei Complementar n2  123/2006 e 147/2014. 

3.0- DOS ENVELOPES 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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3.1- A documentação necessária à Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentadas 

simultaneamente à Comissão de Licitação, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora 

e local indicado no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N2  01— DOCUMENTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  02.001/2021 - TP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N2  02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS NQ 02.001/2021 - 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 (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do 

prazo de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitação, todavia deve ser levado em 

consideração o item 2.2.1 deste edital. 

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: 
a) Fazenda Federal (CNPJ). 

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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4.2.3.1- Provas de regularidade, para com: 

a) A Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN)); 

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 

(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 

COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N9 8.666/93): 

2.4.1- Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão pelo concorrente para desempenho de 

atividade, compatível com o objeto da licitação. 

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. 

4.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO—FINANCEIRA 

(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 

COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 79, § 22, INCISO 1 DA LEI N2 8.666/93): 

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, com as respectivas demonstrações de Contas de 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 

AC+ R LP 

PC+ELP 	 PC : PASSIVO CIRCULANTE 

ELP 	: EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

RLP 	:REALIZÁVEL ALONGO PRAZO 

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

jurídica. 	 (___•'\ 
Trav. José Jorge Mathias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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4.3.4. GARANTIA 
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 
COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N9  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. 

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

4.4. OUTRAS EXIGÊNCIAS 

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

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "13- 

51- 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; 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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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 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; 

6.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serão examinadas pela Comissão 

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 n9 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 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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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 

Ø
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. 

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; 	 ("\ 

Trav. José Jorge Mathias, s/N 
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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 

o 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 n9 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 n9  
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

10. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE 
CONTRATAÇÃO: 
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERENCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 
COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 29, INCISO 1 DA LEI N2  8.666/93): 

10.1. Relação nominal dos profissionais da Equipe Técnica vinculada ao objeto da licitação, que se 
responsabilizarão pelas atividades desenvolvidas no Município. Apresentar declaração com a 

indicação do pessoal técnico solicitado e disponível que irá compor o quadro técnico para a 

execução dos serviços. 
10.2. Registro ou Inscrição dos profissionais, na entidade profissional competente, devendo esses 

profissionais ter experiência comprovada para execução deste objeto na área de Administração 

pública através de: 
a) Declaração fornecida por pessoa jurídica de direito público comprovando a experiência para 

execução do objeto na área de Administração Pública. 

11.0 - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA 
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(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 

COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 2, INCISO 1 DA LEI N2  8.666/93): 

11.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em conformidade 

com as disposições deste Edital, Termo de Referência e Contrato, realizando-o com eficiência, 

presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos. 

11.2. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições apresentadas na proposta de 

preços. 

11.3. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais 

ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos da Prefeitura e de terceiros, a título de 

culpa ou dolo, providenciando a correspondente reparação, substituição ou indenização, conforme 

o caso. 

11.4. Atender as instruções e observações formuladas pelo fiscal do contrato, desde que sejam 

exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital, demais documentos componentes do 

processo administrativo e/ou legislação pertinente, ficando desde logo ressaltado que a atuação da 

fiscalização não exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os 

produtos e serviços prestados. 

11.5. Permitir que o contratante promova a fiscalização e o gerenciamento do contrato em 

obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8,666/93. 

11.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato. 

11.7. Comparecer às reuniões da Controladoria Geral, sempre que convocada, explanando os 

trabalhos realizados, dirimindo dúvidas e prestando os esclarecimentos necessários. 

11.8. A contratada se comprometerá a manter padrões éticos e sigilo absoluto das atividades 

desenvolvidas no âmbito da Prefeitura, bem como de suas atividades profissionais. 

12 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 

COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 79, § 22, INCISO 1 DA LEI N2  8.666/93): 

12.1. Proporcionar as facilidades necessárias e prestar as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados pela Contratada visando o desenvolvimento das atividades relativas ao 

objeto da contratação. 

12.2. Pagar os valores correspondentes nos prazos e condições pactuados no Edital, Termo de 

Referência e Contrato. 

12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor designado, o qual 

anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 

12.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades para que 

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

12.5. Disponibilizar a Contratada nas dependências da Prefeitura, mesas, cadeiras e 

microcomputadores com acesso à rede de internet. Os demais recursos necessários serão de 

responsabilidade da contratada. 

13.0- DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 

COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N 8.666/93): 
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13.1. A Contratada deverá elaborar o Plano de Atividades de Auditoria para a realização dos 

serviços nas áreas especificadas, no prazo execução e vigência de 90 (noventa) dias, ser prorrogado 

mediante termo aditivo, nos termos do art. 57, li, da Lei n2  8.666/1993. Contendo, no mínimo, os 

seguintes elementos: 

a) Definição dos conceitos, metodologias e ferramentas a serem utilizadas; 

b) Etapas do trabalho e período de sua execução; 

c) Relatórios a serem entregues; 

d) Prazos de entrega de cada relatório que não deverão exceder 10 (dez) dias do término dos 

trabalhos. 

5.2. Serão disponibilizados, nas dependências do Prefeitura, mesas, cadeiras e microcomputadores 

Ø com acesso à rede de internet. Os demais recursos necessários serão de responsabilidade da 

contratada. 

5.3. As atividades serão realizadas em ambiente interno e externo da Prefeitura Municipal de 

Quixadá- Ceará. 

14.0- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 
COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N2 8.666/93): 

14.1 - O pagamento será efetuado após entrega dos relatórios especificados na cláusula do 

Contrato, e devidamente certificados pelo gestor do Contrato, conforme a seguir: 

14.1.1. Apresentação do planejamento do trabalho, relatório de atividades e cronograma de 

execução - 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato; 

14.1.2. Apresentação do Relatório Parcial - 50% (cinquenta por cento) do valor global do Contrato; 

Ø
14.1.3. Apresentação do Relatório Geral da auditoria, acompanhado de parecer final com 

manifestações expressa e fundamentada sobre as áreas auditadas - 30% (trinta por cento) do valor 

global do Contrato; 

14.2. O pagamento será realizado após a apresentação do documento fiscal exigível em 

conformidade com a legislação e discriminando todas as importâncias devidas, além das 

informações sobre o banco, agência e número da conta corrente da contratada. 

14.3. Na hipótese do contratado ser Optante do Simples, a fim de afastar a retenção de tributos, 

conforme art. 42,  XI, da Instrução Normativa RFB n21.234/2013, deverá anexar à fatura declaração 

devidamente assinada pelo representante legal, sob as penas da lei. 

14.4. O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante 

consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos impresso. 

15.0- DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES 

COMPETENTES, CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N2  8.666/93):  ( 
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15.1. 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. 

15.2. 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. 

16.0- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções: 

a) Advertência. 

b) Multas de: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante vencedor(a) 

em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação 

feita pela CONTRATANTE; 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 

(trinta) dias; 

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão 

do pacto, a critério da Secretaria, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias; 

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontada "ex-offício" do(a) CONTRATADO(A), 

mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha 

junto à Secretaria de Quixadá, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 

reabilitação. 

17.0- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1- 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.. 

18.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

18.1- 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. 
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19.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

19.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei 01  

8666/93 e suas alterações; 

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

pelo representante legal da recorrente; 

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

Comissão de Licitação; 

20.0- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

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

conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação orçamentária n2  0201.0412206032.005, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub 

elemento n2  3.3.90.39.05, fonte de recursos n2  1001000000. 

21.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta 

Tomada de Preços. 
21.2- 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; 
21.3- 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. 
21.4- 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; 

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

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

Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, excluído qualquer outro. 

Quixadá-Ce, 16 de abril de 2021. 

Mirila Mar 'Saldanha Lima 
Presidente da 1omissão de Licitação 
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ANEXO 1  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para realização dos serviços de auditoria de 

conformidade/regularidade do período do ano de janeiro/2020 à dezembro/2020, referente a 

contabilidade e tesouraria, rotinas de controle de controle interno, licitação, contratos e atos de 

pessoal, tendo como escopo o exame da regularidade dos processos realizados pelo Município nas 

áreas mencionadas, junto ao Gabinete do Prefeito do Município de Quixadá. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. A prestação de serviços tem amparo legal no disposto da Lei Federal n9. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

3. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

3.1. Justifica-se na necessidade de realizar auditoria do período de janeiro/2020 à dezembro/2020, 

visando analisar documentos, procedimentos e atos que foram executados nesse período, nas 

áreas de setor pessoal, execução e controle de receita e despesa, processos licitatórios, controle de 

bens e almoxarifado, controle de bens patrimonial. Desta forma, busca-se avaliar a legalidade dos 

atos praticados, para que a nova gestão possa dar continuidade aos serviços e observar as 

responsabilidades de um setor público, atendendo as exigências legais pertinentes a matéria. 

> Documentos contábeis (balancetes, boletins de tesouraria, etc.); 

> Processos licitatórios; 

> 	Documentos compro batórios da despesa; 

> Recibos; 

> Extratos bancários; 

> Análise dos processos de despesas; 

> Respostas de circulação efetuadas; 

> Controles internos; 
Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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> Folhas de pagamentos e obrigações acessórias; 

Os principais procedimentos de auditoria a serem adotados, com base em testes seletivos, serão: 

> Dirigidos com base em amostragem estatísticas; e 

Destinados à análise e comprovação do efeito cumprimento das normas e procedimentos 

estabelecidos; 

3.2. SERÃO UTILIZADOS, AINDA, OS SEGUINTES PROCEDIMENTO DE AUDITORIA: 

> Análise das leis específicas; 

> Exame dos processos licitatórios; 

> Verificação dos processos de despesa; 

> Levantamento de dados do Sistema de Informações Municipais (SIM) disponibilizados pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), para circularização com os documentos 

disponíveis da Prefeitura; 

> Verificação da Prestação de Contas de Governo (Balanço Patrimonial); 

> Análise das informações de recursos humanos e encargos; 

> Verificação dos controles internos de Patrimônio, Combustível e Almoxarifado; 

> Cruzamento das informações financeiras com os extratos bancários; 

> Controles internos da unidade de recursos humanos; 

> Levantamento da legislação que regulamenta o setor; 

> Circulação entre legislação e folha de pagamento; 

> Análise de folha de pagamento por fonte de recursos; 

Exame nos processos de admissões e demissões, processo seletivo público, registro de 

empregados, cálculo, registro e recolhimento de obrigações sociais; 

> Horas extras, auxílios, faltas, atestados médicos e abonos de faltas e demais normas; 
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> Levantamento de informações prestadas através da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), Geração de Recolhimento 

do FGTS e Informações para a Previdência Social; 

> Análise sobre parcelamentos, informações e registros de recolhimento de INSS; 

> Levantamento de consignações sobre folha de pagamentos, e 

> Verificação do cadastro de pessoal ativo e inativo. 

3.3. DESCRIÇÃO DO ITEM E QUANTITATIVO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

01 

SERVIÇOS DE AUDITORIA EM CONFORMIDADE/REGULARIDADE 

AO PERÍODO DE JANEIRO/2020 À DEZEMBRO/2020, REFERENTE 

A CONTABILIDADE E TESOURARIA, ROTINAS DE CONTROLE 

INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATOS E ATOS DE PESSOAL, TENDO 

COMO ESCOPO O EXAME DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS 

DE DESPESAS GERADOS. 

SERVIÇO 01 

4. DA APRESENTAÇÃO  

-- 	4.1. Os resultados serão consubstanciados em apresentação de relatório geral, no qual será 

apresentado para gestores do município. 

S. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA  

5.1. A Contratada deverá elaborar o Plano de Atividades de Auditoria para a realização dos serviços 

nas áreas especificadas, no prazo execução e vigência de 90 (noventa) dias, ser prorrogado 

mediante termo aditivo, nos termos do art. 57, II, da Lei n 8.666/1993. Contendo, no mínimo, os 

seguintes elementos: 

a) Definição dos conceitos, metodologias e ferramentas a serem utilizadas,-

b) 

tilizadas;

b) Etapas do trabalho e período de sua execução; 	
) 

c) Relatórios a serem entregues; 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

Q , 

Fls.JQ\ 

\ COMISSAÇ DE / 
NClTAÇÂO," 

d) Prazos de entrega de cada relatório que não deverão exceder 10 (dez) dias do término dos 

trabalhos 

5.2. Serão disponibilizados, nas dependências do Prefeitura, mesas, cadeiras e microcomputadores 

com acesso à rede de Internet. Os demais recursos necessários serão de responsabilidade da 

contratada. 

5.3. As atividades serão realizadas em ambiente interno e externo da Prefeitura Municipal de 

Quixadá- Ceará. 

6. DA ENTREGA DO OBJETO 

Ø 6.1. Deverão ser apresentados Relatórios por área auditada, conforme elencadas no Termo de 

Referência, contendo, no mínimo: 

a) Período auditado: janeiro/2020 à dezembro/2020; 

b) Conteúdo do relatório: detalhamento de todos os procedimentos de auditoria utilizados para os 

exames, o resultado das análises e as recomendações pertinentes; 

c) Conteúdo do parecer: manifestação expressa e fundamentada sobre a área auditada; 

6.1.1. Ao final dos trabalhos deverá ser apresentado um Relatório Geral Consolidado de todas as 

áreas auditadas, acompanhado de parecer final com manifestação expressa e fundamentada sobre 

as áreas auditadas. 

6.2. Todos os relatórios deverão ser apresentados no idioma português, segundo normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e deverão ser entregues impressos e assinados pelo 

$ 

	

	responsável técnico, e em meio digital, no formato DOC, compatível com o Microsoft Office Word 

2007, e em PDF. 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.10 pagamento será efetuado após entrega dos relatórios especificados na cláusula do Contrato, 

e devidamente certificados pelo gestor do Contrato, conforme a seguir: 

7.1.1. Apresentação do planejamento do trabalho, relatório de atividades e cronograma de 

execução - 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato; 

7.1.2. Apresentação do Relatório Parcial - 50% (cinquenta por cento) do valor global do Contrato; 

7.1.3. Apresentação do Relatório Geral da auditoria, acompanhado de parecer final com 

manifestações expressa e fundamentada sobre as áreas auditadas - 30% (trinta por cento) do valor 

global do Contrato; 
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7.2. O pagamento será realizado após a apresentação do documento fiscal exigível em 

conformidade com a legislação e discriminando todas as importâncias devidas, além das 

informações sobre o banco, agência e número da conta corrente da contratada. 

7.3. Na hipótese do contratado ser Optante do Simples, a fim de afastar a retenção de tributos, 

conforme art. 42,  XI, da Instrução Normativa RFB n91.234/2013, deverá anexar à fatura declaração 

devidamente assinada pelo representante legal, sob as penas da lei. 

7.4. O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante 

consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos impresso. 

o 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em conformidade com 

as disposições deste Edital, Termo de Referência e Contrato, realizando-o com eficiência, presteza e 

pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos. 

8.2. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições apresentadas na proposta de preços. 

8.3. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais 

ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos da Prefeitura e de terceiros, a título de 

culpa ou dolo, providenciando a correspondente reparação, substituição ou indenização, conforme 

o caso. 

8.4. Atender as instruções e observações formuladas pelo fiscal do contrato, desde que sejam 

S exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital, demais documentos componentes do 

processo administrativo e/ou legislação pertinente, ficando desde logo ressaltado que a atuação da 

fiscalização não exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os 

produtos e serviços prestados. 

8.5. Permitir que o contratante promova a fiscalização e o gerenciamento do contrato em 

obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

8.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato. 

8.7. Comparecer às reuniões, sempre que convocada, explanando os trabalhos realizados, dirimindo 

dúvidas e prestando os esclarecimentos necessários. 

8.8. A contratada se comprometerá a manter padrões éticos e sigilo absoluto das atividades 

desenvolvidas no âmbito da Prefeitura, bem como de suas atividades profissionais. 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Proporcionar as facilidades necessárias e prestar as informações e esclarecimentos que venham 

a ser solicitados pela Contratada visando o desenvolvimento das atividades relativas ao objeto da 

contratação. 

9.2. Pagar os valores correspondentes nos prazos e condições pactuados no Edital, Termo de 

Referência e Contrato. 

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor designado, o qual 

anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 

9.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades para que 

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

9.5. Disponibilizar a Contratada nas dependências da Prefeitura, mesas, cadeiras e 

microcomputadores com acesso à rede de internet. Os demais recursos necessários serão de 

responsabilidade da contratada. 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. A Contratada estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e 

condições a seguir estabelecidas: 

a) Executar o serviço através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer 

danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a contratante 

solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente. 

b) Responder perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE, mesmo no caso de ausência ou 

omissão da Fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 

terceiros, devendo a Contratada adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel 

observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

c) Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 

Contratada não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito 

da Contratante, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo 

anterior, a não ser para fins de execução do Contrato; 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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d) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 

serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da 

Prefeitura Municipal de Quixadá por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez 

que a inadimplência da Contratada com referência às suas obrigações não se transfere à Prefeitura 

Municipal de Quixadá; 

e) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato; 

f) Manter durante toda a execução do serviço em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.2. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e/ou obrigações inerentes ao 

Termo de Referência, sem prévia e expressa autorização da Unidade Gestora. 

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

li. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor gerente de contrato, 

designado pelo Chefe de Gabinete do Prefeito, compreendendo-se no acompanhamento e na 

fiscalização: 

11.1.1. Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências sejam 

S tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados; 

11.1.2. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência; 

11.1.3. Exigir da contratada todas as providências necessárias à boa execução do contrato, 

anexando aos autos do processo de contratação cópias dos documentos que comprovem as 

solicitações de providências. 

11.2. Na Prefeitura Municipal de Quixadá a equipe de auditoria reportar-se-á ao(s) servidor(es) 

designado(s) pelo Ordenador de Despesas, que será responsável por receber e atender às 

solicitações e realizar os demais atos necessários para realização das atividades. 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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12.1. Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão pelo concorrente para desempenho de 

atividade, compatível com o objeto da licitação. 

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. 

13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

13.1. 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. 

13.2. 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. 

13.3. 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. 

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

quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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14. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE 
CONTRATAÇÃO 

14.1. Relação nominal dos profissionais da Equipe Técnica vinculada ao objeto da licitação, que se 

responsabilizarão pelas atividades desenvolvidas no Município. Apresentar declaração com a 

indicação do pessoal técnico solicitado e disponível que irá compor o quadro técnico para a 

execução dos serviços. 

14.2. Registro ou Inscrição dos profissionais, na entidade profissional competente, devendo esses 

profissionais ter experiência comprovada para execução deste objeto na área de Administração 

pública através de: 

a) Declaração fornecida por pessoa jurídica de direito público comprovando a experiência para 

execução do objeto na área de Administração Pública. 

15. DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1 - 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. 

15.2 - 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. 

16. DA FONTE DE RECURSOS 

16.1. As despesas objeto deste Termo serão custeadas com Recursos Próprios/Ordinários 

consignados no orçamento do Gabinete do Prefeito: 

Dotação orçamentária n9 0201.0412206032.005, elemento de despesa n9 3.3.90.39.00, sub 

elemento n2 3.3.90.39.05, fonte de recursos n9 1001000000. 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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17. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

17.1 - Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco 

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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(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° 02.001/2021 - TP 

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

referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

AUDITORIA EM CONFORMIDADE/REGULARIDADE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020 À 

DEZEMBRO/2020, REFERENTE A CONTABILIDADE E TESOURARIA, ROTINAS DE CONTROLE 

INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATOS E ATOS DE PESSOAL, TENDO COMO ESCOPO O EXAME DA 

REGULARIDADE DOS PROCESSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NAS ÁREAS MENCIONADAS, 

JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE QUIXADÁ/CE, conforme especificações 

constantes do anexo 1, parte integrante deste processo pelo valor global de R$ 	  

	 ), com prazo de vigência por 90 (noventa) dias. 

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. 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CNPJ/CPF N: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF N: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Atenciosamente, 

Carimbo e assinatura 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 

CONTRATO N 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Si O GABINETE DO PREFEITO, 

COM 	 ,PARA O FIM QUE A 

SEGUIR SE DECLARA. 

O 	Gabinete 	do 	Prefeito 	 com 	sede 	na 	Rua 

	  inscrito no CNPJ/MF sob o n 	 , 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 n2 	 , no final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A), 

de acordo com a Tomada de Preços n  - 	 , Processo n9 	 , 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 REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE AUDITORIA EM CONFORMIDADE/REGULARIDADE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020 À 

DEZEMBRO/2020, REFERENTE A CONTABILIDADE E TESOURARIA, ROTINAS DE CONTROLE 

INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATOS E ATOS DE PESSOAL, TENDO COMO ESCOPO O EXAME DA 

REGULARIDADE DOS PROCESSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NAS ÁREAS MENCIONADAS, 

JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE QUIXADÁ/CE, conforme especificações 

constantes no termo de referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1- O presente Contrato tem como fundamento a Tomada de Preços n2  02.001/2021 - 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 após entrega dos relatórios especificados na cláusula do Contrato, 

e devidamente certificados pelo gestor do Contrato, conforme a seguir: 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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4.1.1. Apresentação do planejamento do trabalho, relatório de atividades e cronograma de 
execução - 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato; 

4.1.2. Apresentação do Relatório Parcial - 50% (cinquenta por cento) do valor global do Contrato; 

4.1.3. Apresentação do Relatório Geral da auditoria, acompanhado de parecer final com 
manifestações expressa e fundamentada sobre as áreas auditadas - 30% (trinta por cento) do valor 
global do Contrato; 

4.2. O pagamento será realizado após a apresentação do documento fiscal exigível em 

conformidade com a legislação e discriminando todas as importâncias devidas, além das 

informações sobre o banco, agência e número da conta corrente da contratada. 

4.3. Na hipótese do contratado ser Optante do Simples, a fim de afastar a retenção de tributos, 
conforme art. 42,  XI, da Instrução Normativa RFB n21.234/2013, deverá anexar à fatura declaração 
devidamente assinada pelo representante legal, sob as penas da lei. 

4.4. O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante 

consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos impresso. 

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, li, d" da 

Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 - A Contratada deverá elaborar o Plano de Atividades de Auditoria para a realização dos serviços 
nas áreas especificadas, no prazo execução e vigência de 90 (noventa) dias, ser prorrogado 

mediante termo aditivo, nos termos do art. 57, II, da Lei n2  8.666/1993. Contendo, no mínimo, os 

seguintes elementos: 

a) Definição dos conceitos, metodologias e ferramentas a serem utilizadas; 

b) Etapas do trabalho e período de sua execução; 

c) Relatórios a serem entregues; 

d) Prazos de entrega de cada relatório que não deverão exceder 10 (dez) dias do término dos 

trabalhos 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 
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6.2. Serão disponibilizados, nas dependências do Prefeitura, mesas, cadeiras e microcomputadores 

com acesso à rede de internet. Os demais recursos necessários serão de responsabilidade da 
contratada. 

6.3. As atividades serão realizadas em ambiente interno e externo da Prefeitura Municipal de 
Quixadá- Ceará. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA 

7.1. Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em conformidade com 

as disposições deste Edital, Termo de Referência e Contrato, realizando-o com eficiência, presteza e 
pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos. 

7.2. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições apresentadas na proposta de preços. 

7.3. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais 

ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos da Prefeitura e de terceiros, a título de 

culpa ou dolo, providenciando a correspondente reparação, substituição ou indenização, conforme 
o caso. 

7.4. Atender as instruções e observações formuladas pelo fiscal do contrato, desde que sejam 

exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital, demais documentos componentes do 

processo administrativo e/ou legislação pertinente, ficando desde logo ressaltado que a atuação da 
fiscalização não exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os 
produtos e serviços prestados. 

7.5. Permitir que o contratante promova a fiscalização e o gerenciamento do contrato em 

obediência às prescrições descritas no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

7.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato. 

7.7. Comparecer às reuniões, sempre que convocada, explanando os trabalhos realizados, dirimindo 
dúvidas e prestando os esclarecimentos necessários. 

7.8. A contratada se comprometerá a manter padrões éticos e sigilo absoluto das atividades 

desenvolvidas no âmbito da Prefeitura, bem como de suas atividades profissionais. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 

8.1. Proporcionar as facilidades necessárias e prestar as informações e esclarecimentos que venham 

a ser solicitados pela Contratada visando o desenvolvimento das atividades relativas ao objeto da 

contratação. 
8.2. Pagar os valores correspondentes nos prazos e condições pactuados no Edital, Termo de 

Referência e Contrato. 
8.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor designado, o qual 

anotará em registro próprio todas as ocorrências constatadas. 

8.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades para que 

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
8.5. Disponibilizar a Contratada nas dependências da Prefeitura, mesas, cadeiras e 
microcomputadores com acesso à rede de internet. Os demais recursos necessários serão de 

responsabilidade da contratada. 

CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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9.1. Pela inexecução total OU parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções: 

a) Advertência. 

b) Multas de: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante vencedor(a) 

em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação 
feita pela CONTRATANTE; 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 

(trinta) dias; 

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão 

do pacto, a critério da Secretaria, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias; 

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontada "ex-offício" do(a) CONTRATADO(A), 

mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha 

junto à Secretaria de Quixadá, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10. 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

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. 

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 objeto deste Termo serão custeadas com Recursos Próprios/Ordinários 

consignados no orçamento do Gabinete do Prefeito: 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Dotação orçamentária n2  0201.0412206032.005, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub 

elemento n2  3.3.90.39.05, 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 

nQ 

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 
Gabinete do Prefeito 	 Nome da Empresa 

CONTRATANTE 	 CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 
1.  
Nome: 

CPF: 

2.  

Nome: 

CPF: 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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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. 72  da Constituição Federal e de conformidade com a exigência 

00 	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.9  8.666/93. Pelo que, por ser a 
expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

	(CE), 	 de 	  de 20 

0 

 

DECLARANTE 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

Trav. José Jorge Mathias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

(PAPEI. TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) 

Local e data 

A 

Prefeitura Municipal de 	  
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 	 

o 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 Mathias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Parágrafo único. À exceção da situação do "caput", deste artigo, os 
espaços públicos, como praças, calçadões, areninhas, praias e outros, 
continuarão com o uso proibido durante a vigência do Decreto 
Estadual no 34.037 de 17 de abril de 2021. 

cá. 

Aderaldo Arte e Cultura, a fim de\pm
RI  

chamamento público para fomento de 	 DE 
culturais. 	 9AÇÃ/ 

Art. 40 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS, em 19 de abril de 2021. 

FRANCISCA PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO 
Prefeita Municipal 

Publicado por: 
Epaminondas Bezerra da Silva Sobrinho 

Código Identificador:74270273 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS - AVISO DE LICITAÇÃO - O Pregoeiro 
torna público que se encontra a disposição dos interessados o Pregão 
Eletrônico N° 016/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, com previsão para 
abertura do processo dia 04/05/2021 as 09h. O edital estará disponível 
através dos sites http://bll.org.br/,  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e 
http://quiterianopolis.ce.gov.br/. Maiores Informações no telefone 
(88) 3657-1064. 

Quiterianópolis - CE, 19 de abril de 2021. 

TIAGO SOUZA DE MOURA 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Tiago Souza de Moura 

Código Identificador:2F463697 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUI 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ESTADO DO 
CEARÁ, RICARDO JOSÉ ARAUJO SILVEIRA, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo art. 69, IV da Lei Orgânica, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. 

Art. 11. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a repassar, até a 
importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) à Associação 
Cego Aderaldo Arte e Cultura, mediante termo de fomento ou 
instrumento equivalente, para fins de execução do projeto 
denominado "Super Lives Solidárias". 

Art. 21. Os recursos deverão ser dispendidos de acordo com o 
delimitado pelo projeto constante do Anexo único da presente Lei, o 
qual se destina a fomentar ações sócio-culturais e auxiliar mediante 
premiação, a classe artística do Município, que enfrenta graves 
dificuldades ocasionadas pela pandemia do COVID-l9. 

Art. 30  Compreendem-se corno integrante da classe artística todo 
trabalhador e trabalhadora da cultura, nas linguagens da MUSICA, 
TEATRO, DANÇA, HUMOR, CIRCO, AUDIOVISUAL, ARTES 
PLÁSTICAS, ARTESANATO E CULTURAS DE TRADIÇÃO 
POPULARES. 

Art. 4°. A Associação Cego Aderaldo Arte e Cultura deverá 
encaminhar prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da finalização do projeto, devendo apresentar para tanto: 
Cópia integral do procedimento de seleção das propostas. 

Relatório da execução da proposta e os endereços eletrônicos para 
acesso, valendo-se de vídeos, fotografias, declarações e todos os 
meios de prova que sejam necessários. 

Notas Fiscais, Recibos, Extratos Bancários ou outros meios de prova 
da destinação dos recursos. 

Art. 51. A documentação referente a prestação de contas poderá ser 
apresentada de forma fisica ou mediante mídias digitais, devendo ser 
apresentada perante a Fundação Cultural de Quixadá no prazo 
estipulado no artigo anterior. 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce - A Comissão Permanente de 

o Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna público que às 09:00 horas do dia 11 de maio de 2021,  na sala da CPL, localizada na 
Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá - Ce., receberá 
propostas para a contratação de empresa para realização dos 
serviços de auditoria em conformidade/regularidade ao período 
de janeiro/2020 à dezembro/2020, referente à contabilidade e 
tesouraria, rotinas de controle interno, licitação, contratos e atos 
de pessoal, tendo como escopo o exame da regularidade dos 
processos realizados pelo município nas áreas mencionadas, junto 
ao Gabinete do Prefeito do município de Quixadá-CE. 
Modalidade: Tomada de Preços n° 02.001/2021 - TP. Tipo: Menor 
Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à 
Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da 
publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, ou no portal da 
transparência: www.tce.ce.gov.br. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:A5F74D5F 

Art. 61. A destinação de recursos para fins estranhos ao estipulado no 
projeto constante do Anexo Unico da presente Lei, ou a ausência de 
comprovação da devida aplicação dos valores, implicará na 
inadimplência da Associação Cego Aderaldo Arte e Cultura, com a 
consequente instauração de procedimento para aplicação das 
penalidades legais. 
Art. 7°. As despesas decorrentes desta Lei correm por conta de 
dotação específica, constante no vigente orçamento, sob a dotação 
orçamentária n° 1501.13.128.060.2.075 e elemento de despesas 
3.3.50.43.00. 

Art. 8°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

PAÇO DA PREFEITURA DE QUIXADÁ, Estado do Ceará, em 15 
de abril de 2021. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador: 1 8EEO5ED 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI N° 3.074 DE 15 DE ABRIL DE 2021. 

LEI N° 3.074 DE 15 DE ABRIL DE 2021. 

Dispõe sobre ação emergencial destinada ao setor 
cultural, autorizando o repasse de até R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais) para a Associação Cego 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI DE N° 326, DE 19 DE ABRIL DE 2021. 

LEI DE N° 326, DE 19 DE ABRIL DE 2021. 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 74 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barroquinha - Aviso de Licitação. O Município de Barroquinha, por intermédio do seu Pregoe .,.  ' 	' DE 
público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico W. 202 l.04.16.OIPE, tipo menor preço GLOBAL, cujo objeto é a AQUISIÇAC • 	 
VEÍCULO AMBULANCIA SEMI-UTI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUrNFIA- CE, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. Data de Cadastramento das Propostas até o dia 05 de Maio de 2021 às 08h59min; Abertura das Propostas no dia 05 de Maio 
de 2021, a partir das 09h00min; e a fase de Disputa de Lances no dia 05 de Maio de 2021, a partir das lOhOOmin. Os horários referem-se ao horário local. 
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço eletrônico: bllcompras.com/Home/PublicAccess,  e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/ 
licitacoes, a partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L., situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE. Barroquinha(CE), 20 de 
Abril de 2021. ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES - Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Aviso de Chamada Pública N 001/2021. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Estado do Ceará, através da Secretaria de Educação Básica, representada neste ato pela 
Secretária Municipal, a S? Celvânia Cezario de Souza, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 14, da Lei n° 11.947/2009 e 
nas Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, vem realizar Chamada Pública N° 00 1/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
e do empreendedor familiar rural, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, destinado a atender às Escolas e Centros de 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Deputado Irapuan Pinheiro, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do edital. Os Grupos 
Formais, Informais ou Fornecedores Individuais deverão apresentar a documentação para Habilitação e Projeto de Venda às 09h00min do dia 13 de Maio 
de 2021, na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no endereço Av. Dos Três Poderes, n° 75, Centro - Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará, o edital 
encontra-se na íntegra na sede da Comissão da Licitação, no endereço supracitado no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h ou no site http:// 
municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/. Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 19 de Abril de 2021. Lucas Moreira Pinheiro - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 007/2021. 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aracoiaba comunica aos interessados a que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
tombado sob o N° 07/2021 - PE, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, tendo como objeto Registro de Preços para 
Futuras e Eventuais Aquisições de Kits de Auxilio Natalidade com a finalidade de atender as necessidades de Famílias Carentes do Município de Aracoiaba 
junto a Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Habitação do Município de Aracoiaba. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que a entrega 
das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 03 de maio de 2021. O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos seguintes sites: www.  
tce.ce.gov.br/licitacoes  e wwwbbmnetlicitacoes.com.br. Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: (85) 3337.1717 das 08:00 à 12:00 Horas. 
Aracoiaba/CE, 19 de abril de 2021. Francisco Eudes Monte Silva - Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aracoiaba/CE. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ - CPSMM - EXTRATO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Maracanaú-CE - CPSMM Torna Público o Extrato do Instrumento 
Contratual Resultante da Inexigibilidade de Licitação N' 0704.01/2021: CONTRATANTE: CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO 
DE MARACANAU-CE - CPSMM. CONTRATADA: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO 
CEARÁ. VALOR GLOBAL: R$ 129.798,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0101.10.302.0002.2002 Manutenção do Centro de Especialidades 
Odontológicas. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Vale-
Transporte Eletrônico para os Colaboradores do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Maracanaú-CE —CPSMM. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
12 (DOZE) MESES. ASSINA PELA CONTRATADA: Paulo Cesar Barroso Vieira. ASSINA PELA CONTRATANTE: Bruno Eloy Farias Araújo. 
Maracanaú - CE, 15 de Abril de 2021. 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ - CPSMM - EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 0704.01/2021. A Presidente da Comissão Permanente de licitação do CPSMM, em 
cumprimento à ratificação procedida pelo SECRETARIO EXECUTIVO do CPSMM, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE 
de licitação N° 0704.01/2021, a seguir: OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Vale-Transporte Eletrônico para os Colaboradores do 
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Maracanaú-CE - CPSMM. FAVORECIDA: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ. VALOR GLOBAL: R$ 129.798,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso 1, da Lei Federal no 8.666/93. 
Declaração de INEXIGIBILIDADE de Licitação emitida pela presidente da Comissão de licitação e ratificada pelo SECRETARIO EXECUTIVO do 
CPSMM. Maracanaú - CE, 14 de abril de 2021. JULIANA BARROSA DO NASCIMENTO. Presidente da Comissão de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Itapipoca. Pregão Eletrônico No 21.20.03/PE. Aviso de Licitação. Objeto: Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de material de limpeza e higiene a serem destinados às Secretarias da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE. A Prefeitura Municipal de 
Itapipoca, através do Pregoeiro Oficial do Município, toma público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com o 
objeto acima descrito. Prazo para entrega das propostas e documentos de habilitação: até 05/05/2021; 08h30min; Abertura as propostas: 05/05/2021, 
A partir das 08h30min; Sessão de Disputa de Preços: 05/05/2021; 09h00min. O Edital poderá ser retirado nos sítio: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/;  www. 
licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 19 de Abril de 2021. Francisco Jerônimo do Nascimento, Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento, Gestão 
e Finanças. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21.20.02/PE. AVISO DE LICITAÇÃO. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender a demanda das diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Itapipoca. A Prefeitura Municipal de Itapipoca, através do Pregoeiro do Município, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com o objeto acima descrito. Prazo para entrega das propostas e documentos de 
habilitação: até 04.05.2021, às 8:00 horas; Abertura as propostas: 04.05.2021, às 8h:30 minutos; Sessão de disputa de preços: 04.05.2021, às 9:00 
horas. O Edital poderá ser retirado nos sítio: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 19 de Abril de 2021. Francisco Jerônimo do 
Nascimento, Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maranguape. AVISO DE CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA N° 05.002/2021-CR. O Presidente 
da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura Municipal do Maranguape, toma público para conhecimento dos interessados, que no período 
de 20 de abril de 2021 à 21 de maio de 2021 das 08:00 às 12:00 horas, na sala da Comissão Central de Licitação e Pregões, localizada no Centro 
Administrativo Governador Virgílio Távora, Praça Senador Almir Pinto, 217, Centro ou na Rua Capitão Manoel Bandeira, 234, Centro, Maranguape-
CE, receberão documentação para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializadas na Arca da Saúde para a Prestação de Serviços de Análise de 
Exames Laboratoriais (Citopatólogico Cérvico VaginallMicroflora-Rastreamento), de acordo a tabela do SUS, Junto à Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Maranguape. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Central de Licitação e Pregões no endereço já citado, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de 08:00 às 12:00h ou no endereço eletrônico: licitacao.mpe@gmail.com. JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO 
- PREGOEIRO OFICIAL DE MARANGUAPE. Prefeitura Municipal de Maranguape - CE, em 16 de abril de 2021. 

*** *5* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce —A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna público que às 
09:00 horas do dia 11 de maio de 2021, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá - Cc., receberá propostas para 
a contratação de empresa para realização dos serviços de auditoria em conformidade/regularidade ao período de janeiro/2020 à dezembro/2020, 
referente à contabilidade e tesouraria, rotinas de controle interno, licitação, contratos e atos de pessoal, tendo como escopo o exame da regularidade 
dos processos realizados pelo município nas áreas mencionadas, junto ao Gabinete do Prefeito do município de Quixadá-CE. Modalidade: Tomada 
de Preços n° 02.001/2021 - TP. Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no 
endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. Quixadá - CE, 16 de 
abril de 2021. Mirlla Maria Saldanha Lima - Presidente da CPL. 
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