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Ofício N2  031/2021-SME/CPF 

Quixadá - Ceará, 04 de agosto de 2021. 

Sra. 

Mina Maria Saldanha Lima 

Presidente da Comissão 

Assunto: Solicitação de Adendo ao Termo de Referência do Edital Tomada de Preços N° 

08.001/2021TP 

Prezada. 

A Secretaria da Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais, 

revendo os autos do processo licitatório do Tomada de Preços N° 08.001/2021TP cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de contas de serviço 

técnico contábeis, para atender a necessidades das Unidades Executoras no Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE de responsabilidade da Secretaria da Educação de 

Quixadá verificou-se necessidade de alterações nas especificações do Termo de 

Referência. 

Dessa forma, levando em consideração que os procedimentos aquisitivos 

públicos são regidos pelos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

do instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e dos que são correlatos e 

tendo em vista que o Aviso de Licitação no caso da modalidade Tomada de Preço 

deverá ser prorrogado novamente, conforme leis e trâmites específicos. 

Segue Termo de Referência em anexo. 

Sem mais para o momento, elevamos votos da mais alta estima e consideração, 

convictos do trabalho conjunto pelo engrandecimento do nosso Município. 

VERÚi DEQEIROZ 

Secretária da Educação 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 

Centro - Quixadá-CE 
Telefone: (88) 3412-4061 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de contas de serviço 

técnico contábeis, para atender a necessidades das Unidades Executoras no Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE de responsabilidade da Secretaria da Educação de 

Quixadá. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 - O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um programa federal implantado, 

em 1995, pelo Ministério da Educação (MEC) e executado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). De maneira simplificada, a prestação de contas 

pode ser definida como a demonstração do que foi feito com os recursos públicos que 

foram transferidos a uma entidade num determinado período. No caso do PDDE, trata-

se de apresentar à comunidade escolar e aos órgãos competentes os valores recebidos 

pela entidade num dado ano, as despesas realizadas nesse período e eventuais saldos 

a serem reprogramados para uso no ano seguinte, para demonstrar se os recursos 

foram corretamente empregados e se os objetivos do programa e de suas ações foram 

alcançados. Portanto, surge a necessidade de contratação de serviço contábeis no qual 

auxilie as unidades executoras pertencentes as Secretaria da Educação de Quixadá, de 

modo a efetividade das ações e conformidade as diretrizes do FNDE. 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1 - A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o 

mesmo obedecer todas as normas necessárias à sua contratação, como também 

atender todos os critérios. 

ITEM DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS UND QTD 

01 

Serviços de empresa especializada para prestação de 

contas de serviço técnico contábeis, para atender a 

necessidades das Unidades Executoras no Programa 

Dinheiro 	Direto 	na 	Escola 	- 	PDDE 	de 

responsabilidade 	da 	Secretaria 	da 	Educação 	de 

Quixadá. 

Meses 12 

3.2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.2.1 - Prestação de contas junto a Ministério da Educação. 

3.2.2 - Acompanhar, monitorar Pessoa Física e jurídica, os sistemas, bem emitir 

parecer contábil das Unidades Executoras Próprias da Secretaria da Educação de 

Quixadá. 

3.2.3 - Inscrição, atualização e alteração cadastrais junto a Receita Federal do Brasil, 

através do Documento Básico de Entrada DBE e REDESIM. 
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3.2.4 - Elaboração, análise, transmissão de Escrituração Contábil Fiscal - ECF junto ao 

Fisco Federal. 

3.2.5 - Elaboração de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF. 

3.2.6 - Elaboração, análise e transmissão Relação Anual de informações Sociais - RAIS 

(anual). 

3.2.7 - Elaboração, análise e transmissão da Declaração de Imposto de Renda Retido na 

Fonte - DIRF (anual). 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitida 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 edital. 

4.2 - 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. 

S. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR PROFISSIONAIS TÉCNICOS PARA FINS 

EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO, DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DA EMPRESA 
VENCEDORA. 

5.1 - Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado do Ceará - CRC/CE. 

5.2 - Documento do responsável técnico: currículo, cédula de identidade, CPF, diploma 

do curso compatível com a atividade, registro do responsável técnico junto Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Ceará - CRC/CE. A comprovação de vinculação 

ao quadro da licitante será feita: 

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

5.2.2 - Para diretor, mediante a apresentação da data de eleição e posse da atual 

diretoria, devidamente registrada junto ao Órgão competente. 

5.2.3 - Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a 

comprovação se dará mediante a apresentação da cópia da Carteira e previdência 

Social (CTPS) - devidamente assinada - e das provas de recolhimento da obrigações 

sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de publicação deste edital, 

acompanhados ou mediante apresentação de contratos de regime de prestação de 
serviços. 
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6. GARANTIA 

6.1 - Garantia de manutenção da proposta, no valor corresponde a 1,0 (um por cento) 

do valor estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência N° 0241-0, 

Conta N° 22.140-6, a qual será recolhido ao setor de Tesouraria Municipal que 

disponibilizará o recibo especifico e definitivo, caso a garantia apresenta devidamente 

regular. O referido recibo deverá fazer parte dos documentos de habilitação das 

empresas participantes. 

6.2 - A garantia de manutenção da proposta, quando 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 Proposta 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: 

6.2.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, vedada a prestação 

de garantia de Títulos da Divida Agraria. 

6.2.2 - Fiança bancaria (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária) 

6.2.3 - Seguro-garantia. 

6.3 - A Garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis 

depois de esgotada às fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de 

classificação (Proposta de Preços), para as empresas inabitadas ou desclassificadas, ou 

após a adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada no mesmo 

prazo, após a data de assinatura. 

6.4 - Para o efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada 

pela licitante quando em dinheiro, será utilizada monetariamente. 

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - Os serviços, objeto deste certame serão executados rigorosamente de acordo 

com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no contrato, sendo que a 

não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que 

CAIBA QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR PARTE DA 

INADIMPLENTE. 

8. DO CONTRATO E DAS SUBCONTRATAÇÕES 

8.1 - Será celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da lei 8.666/93 

e em conformidade com a minuta anexa ao presente Edital, que deverá ser assinado 

pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da convocação encaminhada à 

licitante vencedora do certame; 

8.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 

estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, 
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ficando sujeito às penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3 - Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta 

vencedora e seus anexos (se houver), bem como os demais elementos concernentes à 

licitação, que serviram de base ao processo licitatório; 

8.4 - O prazo de convocação, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo e 

condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem 

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

condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a 

Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

8.5 - E facultativo à administração celebrar o "Termo Contratual", podendo substituí-lo 

por outros instrumentos hábeis tais como carta-contrato, nota de empenho de 

despesa, ordem de execução de serviço. 

8.6 - Após Assinatura da Ordem de Serviços e/ou Contrato, por parte da 

CONTRANTANTE e CONTRATADA, a empresa terá no máximo 10 (dez) dias iniciar o 

objeto deste certame. 

8.7 - Não será permitida em hipótese subcontratação para os serviços objeto deste 

certame. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de 

Serviço. 

9.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o 

fornecimento do objeto do certame, consoante estabelece a Lei Federal n2  8.666/1993 

e suas alterações. 

9.3 - Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, 

em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de 

imediato. 

9.4 - Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do 

objeto contratual. 

9.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas 

neste contrato. 

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

9.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
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9.8 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

9.9 - Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo /pagamento de todos encargos previ denciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução deste Contrato. 

9.10 - Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, em conformidade com o art. 73, II, da Lei n2 

8.666/93. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 - Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste 

Termo e na proposta vencedora do certame; 

10.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 

apontadas pela Contratante; 

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou 

prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual; 

10.5 - Executar os serviços 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; 

10.6 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que 

não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

10.7 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, 

prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

10.8 - Responder perante a CONTRATANTE, 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 à 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; 
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10.9 - 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; 

10.10 - 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, P15, emolumentos, seguros de acidentes de 

trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais 

autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da 

CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à CONTRATANTE; 

10.11 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento 

dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com 

o objeto do CONTRATO; 

10.12 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 

causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos 

serviços; 

10.13 - Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

10.14 - Todo material e/ou equipamentos necessários à realização dos serviços serão 

de responsabilidade da Contratada, bem como todas as despesas com alimentação e 

deslocamentos necessários para a prestação dos serviços. 

10.15 - Emissão de relatórios mensais dos serviços prestados. 

11. DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 

podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante 

Termos Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos casos previstos de acordo 

com o art. 57 e incisos da lei Federal n2. 8.666/93, na continuidade do Contrato, 

podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto. 

11.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

11.3 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de 

preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da 

Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais 

vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação. 

11.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 
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11.5 - A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a 

Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha 

sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os efeitos; 

11.6 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.7 - A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos 

fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no 

primeiro ano de vigência da contratação; 

11.8 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo. 

12. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

12.1 - Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com 

prazo de vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o 

interregno mínimo de 01 (um) ano, mediante a aplicação com base na variação do IGP-

M da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha substitui-lo, mediante 

acordo escrito entre as partes, e/ou o disposto na Lei n9  8.666/93, art. 65, §1. 

12.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado: 

12.2.1) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das 

propostas constante do Edital; 

12.2.2) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato 

gerador que deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso. 

12.3 - O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação 

contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo 

de 01 (um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja 

prorrogação. 

12.4 - Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo 

acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste. 

12.5 - Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser 

pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na 

forma prevista neste Edital. 

12.6 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo 

índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no 

termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido 

tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão. 

12.7 - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte: 
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12.7.1 - A partir da data em que se completou o cômputo do interregno 

mínimo de 01 (um) ano; 

12.7.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 

contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; 

12.8 - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data da solicitação da Contratada. 

12.9 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando 

coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por 

aditamento ao contrato. 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO 

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) CRE - 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. 

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. 

13.6 - 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. DAS PENALIDADES 

14.1 - Caso a CONTRATADA no cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou 

fraude, por qualquer meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a 

gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da 
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Administração Municipal, tudo de acordo com o disposto no art. 87 da Lei Federal n 2  

8.666/93 e alterações posteriores: 

1. 	Advertência por escrito; 

II. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa 

no fornecimento dos produtos, até o limite de 15 (quinze) dias; 

III. Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir 

do 16 (décimo sexto) dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que 

ensejará a rescisão do contrato; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de 

descumprimento total ou em desacordo com o pactuado; 

V. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 

Quixadá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante este órgão. 

14.2 - As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente 

com as demais penalidades previstas no edital, bem como na lei n.2  8666/93. 

14.3 - As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no 

cadastro de fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 

de Quixadá. 

14.4 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes 

não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não 

eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os 

seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em 

apreço. 

14.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das 

penalidades elencadas nos itens precedentes. 

14.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a 

que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, 

se necessário for. 

15. DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1 - No interesse da CONTRATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Referência e 

anexos poderá ser suprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo 

entre as partes, conforme disposto no artigo 65, § 12 e 2 2,  inciso II da Lei n 2  8666/93. 

15.2 - A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 

1993, ao qual, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega 

dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos  

observados. 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 
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15.3 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade 

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

Lei Federal n 2  8.666/93 e suas alterações. 

15.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários à regularização eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada: 

16.1.1 - Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias, 

contados a partir do recebimento da ordem de início dos serviços; 

16.1.2 - Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas; 

16.1.3 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a 

legislação vigente; 

16.1.4 - Cometer reiterados erros na execução dos serviços; 

16.1.5 - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a 

expressa autorização da Contratante; 

16.1.6 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de 

insolvência sobre qualquer de seus dirigentes. 

16.2 - Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos 

fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento 

dos serviços executados e recebido, deduzido o valor correspondente às multas 

porventura existentes. 

16.3 - Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, 

se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas 
nele estabelecidas. 

16.4 - Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser 

rescindido por livre decisão da CONTRATANTE, a qualquer época, sem que caiba a 

contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe 

apenas, o pagamento dos serviços executados e devidamente recebidos. 

16.5 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 

desde que haja conveniência da Administração; 

16.6 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2  8.666/93, 
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sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 

16.7 - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os 

determinados por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, 

assegurado contraditório e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação 

da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da defesa, interpor recurso 

hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada da 

decisão rescisória. 

17. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1 - A licitante vencedora deverá executar os serviços de acordo com este Termo de 

Referência. 

17.2 - Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas condições básicas e específicas 

deste edital e seus respectivos anexos, sem a prévia e expressa autorização da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

17.3 - Qualquer alteração a ser introduzida no planejamento ou nos padrões de 

execução dos serviços, quando proposta pela licitante vencedora, deverá ser feita por 

escrito e só será executada se for previamente analisada e aprovada, também por 

escrito, pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

17.4 - A licitante vencedora não poderá ceder, transferir ou subempreitar, no todo ou 

em parte, a execução dos serviços contratuais sem a prévia autorização escrita da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e manter plenamente, quaisquer que sejam as 

circunstâncias, suas responsabilidades, assumidas por ocasião da assinatura do 

instrumento contratual. 

17.5 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

representante da CONTRATANTE, especialmente designado. 

17.6 - O representante da Secretaria da Educação anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

17.7 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

17.8 - O prazo para o início da prestação dos serviços fica fixado em até 05 (cinco) dias 

úteis contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços. 

17.9 - A prestação dos serviços deverá ocorrer, nas dependências da CONTRATANTE, 

de segunda a sexta-feira, durante 8h (oito horas) por dia, nos turnos que se fizerem 

necessários, devendo o mesmo ficar disponível para atendimento em caso de eventual 

necessidade da CONTRATANTE. 
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18. DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO 

18.1 - As partes declaram, neste ato, que conhecem e entendem os termos da Lei n2  

12.846/2013 (lei anticorrupção) e sua legislação correlata e estão cientes que na 

execução do instrumento convocatório é vedado às partes incluindo seus empregados, 

prepostos e/ou gestores: 

-. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o 

presente contrato; 

III - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações do instrumento convocatório, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

IV - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente 

contrato; ou, 

V- De qualquer maneira fraudar o presente contrato; assim como realizar 

quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos 

termos da Lei n 2  12.846/2013, do Decreto n2  8.420/2015 ou de quaisquer outras leis 

ou regulamentos aplicáveis, ainda que não relacionadas com o presente contrato. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - 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 evidência a 

notória relevância de interesse do Município. 

19.2 - É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da CONTRATANTE, Autarquias, 

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

de participar como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, 

dos procedimentos desta Licitação. 

19.3 - A homologação e adjudicação da presente Licitação será feita pela autoridade 

administrativa competente, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 

de Junho de 1993 e suas posteriores alterações. 

19.4 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Licitação, nos termos da legislação pertinente. 

19.5 - Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida não serão aceitos. 

19.6 - Independentemente da sua transcrição, farão parte do contrato todas as 

condições estabelecidas no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial da 

licitante vencedora. 

19.7 - O Contrato, Adjudicação e Homologação, da prestação dos serviços serão 
efetuados com a empresa vencedora. 

19.8 - Todos os documentos apresentados neste certame deverão ser apresentados 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 
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em original e/ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas; 

não será aceito em hipótese nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos 

autenticados pela forma eletrônica (AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA). 

19.9 - O edital completo e seus anexos, estarão disponível na sala da Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, localizada à na Travessa José Jorge - S/N, 

Campo Velho, Quixadá/CE, Ceará ou através dos sites: www.tce.ce.gov.br  e ou 

https://quixada.ce.gov.br.  

19.10 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

19.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em 

contrário. 

19.12 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

19.14 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 

para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 

preferência de prestação dos serviços em igualdade de condições. 

19.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.16 - O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do 

serviço, se for o caso, para representá-lo na execução do contrato. 

19. 17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

20. DO FORO 

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

qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 
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administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

21. DA GESTÃO DE CONTRATOS 

21.1 - Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela Sra. Helma Brito de Oliveira, Gestora de Contratos. 

22. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

21.1 - As despesas da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias 

N°: 12361.0035.2.023 - Realização Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Jurídica. 

O.uixadá, 04 de agosto de 2021. 

VERÚZkiATfMDE QUEIROZ 

Secretária da Educação 
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ANEXO - 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 

 

CO 1  

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 	 Nome do Representante Legal 

da Instituição Financeira/Banco 	 da empresa 

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932 
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TOMADA DE PREÇOS N2  08.001/2021 - TP 

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBEIS, PARA 

ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS NO 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ. 

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

nomeada pela Portaria n9  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 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 30 de agosto de 2021, 

No endereço: Centro Administrativo e Financeiro, localizado na Trav. Jorge José Matias, 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 CARTA FIANÇA 

1.0- DO OBJETO 

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS 

UNIDADES EXECUTORAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ. 	r 
Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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1.2. - O valor estimado dessa licitação é R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos 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. 

o 	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 

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 

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 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - cuixadá-CE 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

ENVELOPE N9  02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N 9  08.001/2021 - 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, devendo no caso de autenticação digital atender as regras do Provimento n2  100 de 26 de 

maio de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, podendo ser aplicada ainda as regras da 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: 

4.2.3.1 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

4.2.3.2- 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)); 	 (  \ 
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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: 
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTES, 

CONFORME DISPÕE O ART. 79, § 2, INCISO 1 DA LEI N2 8.666/93) 

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- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO—FINANCEIRA: 

4.2.5.1. 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 

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. 

4.2.5.2. 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+RLP 
LG = 

PC+ELP 	 PC 	: PASSIVO CIRCULANTE 

ELP 	: EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

RLP 	: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

4.2.5.3. GARANTIA 

4.2.5.3.1. Garantia de manutenção da proposta, no valor corresponde a 1,0 (um por cento) do valor 

estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência N 0241-0, Conta N° 22.140-6, a qual 

será recolhido ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizará o recibo especifico e definitivo, caso 

a garantia apresenta devidamente regular. O referido recibo deverá fazer parte dos documentos de 

habilitação das empresas participantes. 

4.2.5.3.2. A garantia de manutenção da proposta, quando 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 Proposta de Preços e deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Quixadá, podendo 
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ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir, devendo o recibo fazer parte dos 

documentos de habilitação das empresas participantes: 

4.2.5.3.3. Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, vedada a prestação de garantia de Títulos 

da Divida Agraria. 

4.2.5.3.4. Fiança bancaria (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária) 

4.2.5.3.5. Seguro-garantia. 

4.2.5.3.6. A Garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de 

esgotada às fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Proposta de Preços), 

para as empresas inabitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a vencedora da 

licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura. 

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

quando em dinheiro, será utilizada monetariamente. 

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

4.3- OUTRAS EXIGÊNCIAS 

4.3.1- 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; 

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,-
5.23- 

dital;

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 n9 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; 
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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 ng 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 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- 

roposta;

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; 
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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; 

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. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR PROFISSIONAIS TÉCNICOS PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE 
CONTRATAÇÃO, DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DA EMPRESA VENCEDORA 
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADOS PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTES, 

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

9.1 - Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
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do Ceará - CRC/CE. 

9.2 - Documento do responsável técnico: currículo, cédula de identidade, CPF, diploma do 

curso compatível com a atividade, registro do responsável técnico junto Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do Ceará - CRC/CE. A comprovação de vinculação ao quadro da 

licitante será feita: 

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

9.2.2 - Para diretor, mediante a apresentação da data de eleição e posse da atual diretoria, 

devidamente registrada junto ao órgão competente. 

9.2.3 - Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará 

Ø 	

mediante a apresentação da cópia da Carteira e previdência Social (CTPS) - devidamente 

assinada - e das provas de recolhimento da obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês 

anterior à data de publicação deste edital, acompanhados ou mediante apresentação de 

contratos de regime de prestação de serviços. 

10.0- DO CONTRATO 

10.1- 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; 
10.2- 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; 
10.3- 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; 
10.4- 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. 

11.0 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

11.1. Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste Termo e na proposta 
vencedora do certame; 

11.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 

11.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto 
contratual; 
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11.5 - Executar os serviços 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; 

11.6 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

11.7 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

11.8 - Responder perante a CONTRATANTE, 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 à 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; 

11.9 - 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; 

11.10 - 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, P15, emolumentos, 

seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE por 

eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com 

referência às suas obrigações, não se transfere à CONTRATANTE,- ONTRATANTE; 

11.11 11.11 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 

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

11.12 - Responder, pecunia ria mente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 

Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

11.13 - Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele 

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

11.14 - Todo material e/ou equipamentos necessários à realização dos serviços serão de 

responsabilidade da Contratada, bem como todas as despesas com alimentação e deslocamentos 

necessários para a prestação dos serviços. 

11.15 - Emissão de relatórios mensais dos serviços prestados. 

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

12.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço. 
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12.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto do certame, 

consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações. 

12.3 - Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, 

solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 

12.4 - Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

12.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato. 

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

12.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

. 	12.8 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 

serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

12.9 - Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 

/pagamento de todos encargos previdenciá rios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução deste Contrato. 

12.10 - Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, em conformidade com o art. 73, II, da Lei n2  8.666/93. 

13.0- DA DURAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

13.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua 

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termos Aditivos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal n2. 8.666/93, na 

continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto. 

13.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

13.3 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado 

. 	ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a 

manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova 

licitação. 
13.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

13.5 - A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração, nos termos 

do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos; 

13.6 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
13.7 - A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis 

não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação; 

13.8 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

14.0- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

14.1 - 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 acompanhado da seguinte 

documentação: 
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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, 

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. 

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

condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

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

. 	acordo com as especificações deste instrumento. 

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

sua execução regular. 

14.6 - 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. 

15.0- DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1 - Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência 
igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, 

mediante a aplicação com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice 

que venha substitui-lo, mediante acordo escrito entre as partes, e/ou o disposto na Lei n2  8.666/93, art. 
65, §12. 

15.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado: 

15.2.1) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do 
Edital; 

15.2.2) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao 

último reajuste ocorrido ou precluso. 

15.3 - O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual 

subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 (um) ano, ou na data 

do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

15.4 - Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, 

ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste. 

15.5 - Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o 

decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital. 

15.6 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de reajuste 

adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que 

resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de 

preclusão. 
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15.7 - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se 

o seguinte: 

15.7.1 - A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 (um) ano; 

15.7.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; 

15.8 - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data da solicitação da Contratada. 

15.9 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a 

prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato. 

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- A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação 

judicial ou extrajudicial se a contratada: 

17.1.1 - Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do 

recebimento da ordem de início dos serviços; 

17.1.2 - Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas; 

17.1.3 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente; 
17.1.4 - Cometer reiterados erros na execução dos serviços; 
17.1.5 - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a expressa autorização da 

Contratante; 
17.1.6 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insoIvênia  sobre 

qualquer de seus dirigentes. 
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17.2 - Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item 

anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços executados e recebido, 

deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes. 

17.3 - Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a 

ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas. 

17.4 - Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão 

da CONTRATANTE, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou 

indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos serviços executados e 

devidamente recebidos. 

17.5 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

Administração; 

17.6 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9  8.666/93, sem que haja 

culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 

houver sofrido. 

17.7 - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por ato 

unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, 

mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da defesa, interpor 

recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada da decisão 
rescisória. 

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. 

19.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

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

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 da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N°: 

12.361.0035.2.023 - Realização Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; Elemento de Despesa: 

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Jurídica. 

21.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

de Preços. 

 

( 
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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 n9 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, 05 de agosto de 2021. 

Mirlla Marí1'danha Lima 

Presidente da Çõmissão de Licitação 
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ANEXO 1  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de contas de serviço técnico 

contábeis, para atender a necessidades das Unidades Executoras no Programa Dinheiro Direto 

na Escola - PDDE de responsabilidade da Secretaria da Educação de Quixadá. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 - O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um programa federal implantado, em 

1995, pelo Ministério da Educação (MEC) e executado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). De maneira simplificada, a prestação de contas pode ser 

definida como a demonstração do que foi feito com os recursos públicos que foram 

transferidos a uma entidade num determinado período. No caso do PDDE, trata-se de 

apresentar à comunidade escolar e aos órgãos competentes os valores recebidos pela entidade 

num dado ano, as despesas realizadas nesse período e eventuais saldos a serem 

reprogramados para uso no ano seguinte, para demonstrar se os recursos foram corretamente 

empregados e se os objetivos do programa e de suas ações foram alcançados. Portanto, surge a 

necessidade de contratação de serviço contábeis no qual auxilie as unidades executoras 

pertencentes as Secretaria da Educação de Quixadá, de modo a efetividade das ações e 

conformidade as diretrizes do FNDE. 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1 - A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo 

obedecer todas as normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os 

critérios. 

ITEM DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS UND QTD 

01 

Serviços de empresa especializada para prestação de 

contas de serviço técnico contábeis, para atender a 

necessidades das Unidades Executoras no Programa 

Dinheiro 	Direto 	na 	Escola 	- 	PDDE 	de 

responsabilidade 	da 	Secretaria 	da 	Educação 	de 

Quixadá. 

Meses 12  

3.2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.2.1 - Prestação de contas junto a Ministério da Educação. 

3.2.2 - Acompanhar, monitorar Pessoa Física e Jurídica, os sistemas, bem emitir parecer 

contábil das Unidades Executoras Próprias da Secretaria da Educação de Quixadá. 

3.2.3 - Inscrição, atualização e alteração cadastrais junto a Receita Federal do Brasil, através do 

Documento Básico de Entrada DBE e REDESIM. 
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3.2.4 - Elaboração, análise, transmissão de Escrituração Contábil Fiscal - ECF junto ao Fisco 

Federal. 

3.2.5 - Elaboração de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF. 

3.2.6 - Elaboração, análise e transmissão Relação Anual de informações Sociais - RAIS (anual). 

3.2.7 - Elaboração, análise e transmissão da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - 

DIRE (anual). 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitida 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 

edital. 

4.2 - 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. 

S. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR PROFISSIONAIS TÉCNICOS PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE 

CONTRATAÇÃO, DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DA EMPRESA VENCEDORA. 

5.1 - Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

do Ceará - CRC/CE. 

5.2 - Documento do responsável técnico: currículo, cédula de identidade, CPF, diploma do 

curso compatível com a atividade, registro do responsável técnico junto Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do Ceará - CRC/CE. A comprovação de vinculação ao quadro da 

licitante será feita: 

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

5.2.2 - Para diretor, mediante a apresentação da data de eleição e posse da atual 

diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente. 

5.2.3 - Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se 

dará mediante a apresentação da cópia da Carteira e previdência Social (CTPS) - devidamente 

assinada - e das provas de recolhimento da obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês 

anterior à data de publicação deste edital, acompanhados ou mediante apresentação de 

contratos de regime de prestação de serviços. 

6. GARANTIA 

6.1 - Garantia de manutenção da proposta, no valor corresponde a 1,0 (um por cento) do valor 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência N° 0241-0, Conta N° 22.140-6, 

a qual será recolhido ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizará o recibo especifico e 

definitivo, caso a garantia apresenta devidamente regular. O referido recibo deverá fazer parte 

dos documentos de habilitação das empresas participantes. 

6.2 - A garantia de manutenção da proposta, quando 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 Proposta 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: 

6.2.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, vedada a prestação de 

garantia de Títulos da Divida Agraria. 

6.2.2 - Fiança bancaria (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária) 

6.2.3 - Seguro-garantia. 

6.3 - A Garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de 

esgotada às fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Proposta de 

Preços), para as empresas inabitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a 

vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura. 

6.4 - Para o efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela 

licitante quando em dinheiro, será utilizada monetariamente. 

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - Os serviços, objeto deste certame serão executados rigorosamente de acordo com as 

especificações estabelecidas na proposta vencedora e no contrato, sendo que a não 

observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que CAIBA 

QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR PARTE DA INADIMPLENTE. 

8. DO CONTRATO E DAS SUBCONTRATAÇÕES 

8.1 - Será celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da lei 8.666/93 e em 

conformidade com a minuta anexa ao presente Edital, que deverá ser assinado pelas partes no 

prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da convocação encaminhada à licitante vencedora do 

certame; 

8.2 - A recusa injustificada do adjudicatário 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 n° 8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3 - Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora e seus 

anexos (se houver), bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de 

base ao processo licitatório; 
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8.4 - O prazo de convocação, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo e 

condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de 

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

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

suas alterações posteriores. 

8.5 - E facultativo à administração celebrar o "Termo Contratual", podendo substituí-lo por 

outros instrumentos hábeis tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, ordem de 

execução de serviço. 

8.6 - Após Assinatura da Ordem de Serviços e/ou Contrato, por parte da CONTRANTANTE e 

CONTRATADA, a empresa terá no máximo 10 (dez) dias iniciar o objeto deste certame. 

8.7 - Não será permitida em hipótese subcontratação para os serviços objeto deste certame. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço. 

9.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto do 

certame, consoante estabelece a Lei Federal n2  8.666/1993 e suas alterações. 

9.3 - Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 

9.4 - Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

9.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

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

9.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

9.8 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

9.9 - Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo /pagamento de todos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução deste Contrato. 

9.10 - Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, em conformidade com o art. 73, II, da Lei n 2  8.666/93. 	 7' \ 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 - Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste Termo e na 

proposta vencedora do certame; 

10.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na 

entrega do objeto contratual; 

10.5 - Executar os serviços 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; 

10.6 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

10.7 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

10.8 - Responder perante a CONTRATANTE, 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 à 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; 

10.9 - 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; 

10.10 - 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 CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou 

judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não 

se transfere à CONTRATANTE; 
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10.11 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

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

CONTRATO; 

10.12 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

10.13 - Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.14 - Todo material e/ou equipamentos necessários à realização dos serviços serão de 

responsabilidade da Contratada, bem como todas as despesas com alimentação e 

deslocamentos necessários para a prestação dos serviços. 

10.15 - Emissão de relatórios mensais dos serviços prestados. 

11. DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termos Aditivos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei 

Federal n 2. 8.666/93, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao 

seu objeto. 

11.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

11.3 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de 

mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, 

visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em 

relação à realização de uma nova licitação. 

11.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

11.5 - A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração, 

nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos; 

11.6 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.7 - A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou 

variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência 

da contratação; 

11.8 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

12. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

12.1 - Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de 
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vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mínimo de 01 

(um) ano, mediante a aplicação com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), ou outro índice que venha substitui-lo, mediante acordo escrito entre as partes, e/ou o 

disposto na Lei n2  8.666/93, art. 65, §12. 

12.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado: 

12.2.1) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas 

constante do Edital; 

12.2.2) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que 

deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso. 

12.3 - O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação 

contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 

(um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

12.4 - Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima 

fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste. 

12.5 - Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado 

após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na forma prevista neste 

Edital. 

12.6 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de 

reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de 

prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o 

novo índice, sob pena de preclusão. 

12.7 - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas 

Ø
observando-se o seguinte: 

12.7.1 - A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 

(um) ano; 

12.7.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; 

12.8 - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da solicitação da Contratada. 

12.9 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem 

com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao 

contrato. 

13. DA FORMA DE PAGAMENTO 

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: 	 ç. 
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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, 

li) 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 W. 

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. 

13.6 - 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. DAS PENALIDADES 

14.1 - Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por 

qualquer meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta 

cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração Municipal, tudo de 

acordo com o disposto no art. 87 da Lei Federal n2  8.666/93 e alterações posteriores: 

1. 	Advertência por escrito; 

II. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa no 

fornecimento dos produtos, até o limite de 15 (quinze) dias; 

III. Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir do 16 

(décimo sexto) dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do 

contrato; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descumprimento total 

ou em desacordo com o pactuado; 

V. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante este órgão. 
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14.2 - As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as 

demais penalidades previstas no edital, bem como na lei n.2  8666/93. 

14.3 - As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no 

cadastro de fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 

O.uixadá. 

14.4 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão 

caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a 

CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a 

acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 

14.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das 

penalidades elencadas nos itens precedentes. 

14.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 

CONTRATADA tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, se necessário 

for. 

15. DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

15.1 - No interesse da CONTRATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Referência e anexos 

poderá ser suprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme 

disposto no artigo 65, § 12 e 2 2,  inciso li da Lei n2  8666/93. 

15.2 - A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao 

qual, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

15.3 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n2  8.666/93 e suas 

alterações. 

15.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários à regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada: 

16.1.1 - Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias, contados a 
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partir do recebimento da ordem de início dos serviços; 

16.1.2 - Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas; 

16.1.3 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação 

vigente; 

16.1.4 - Cometer reiterados erros na execução dos serviços; 

16.1.5 - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a 

expressa autorização da Contratante; 

16.1.6 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de 

insolvência sobre qualquer de seus dirigentes. 

16.2 - Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do 

item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços executados e 

recebido, deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes. 

16.3 - Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o 

contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele 

estabelecidas. 

16.4 - Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por 

livre decisão da CONTRATANTE, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de 

reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos serviços 

executados e devidamente recebidos. 

16.5 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

da Administração; 

16.6 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n 8.666/93, sem que 

haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido. 

16.7 - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por 

ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a 

ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, 

apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese 

de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação comprovada da decisão rescisória. 

17. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1 - A licitante vencedora deverá executar os serviços de acordo com este Termo de 

Referência. 

17.2 - Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas condições básicas e específicas deste 

edital e seus respectivos anexos, sem a prévia e expressa autorização da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

17.3 - Qualquer alteração a ser introduzida no planejamento ou nos padrões de execuço dos 
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serviços, quando proposta pela licitante vencedora, deverá ser feita por escrito e só será 

executada se for previamente analisada e aprovada, também por escrito, pela ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

17.4 - A licitante vencedora não poderá ceder, transferir ou subempreitar, no todo ou em parte, 

a execução dos serviços contratuais sem a prévia autorização escrita da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA e manter plenamente, quaisquer que sejam as circunstâncias, suas responsabilidades, 

assumidas por ocasião da assinatura do instrumento contratual. 

17.5 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da 

CONTRATANTE, especialmente designado. 

17.6 - O representante da Secretaria da Educação anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

17.7 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 

ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

17.8 - O prazo para o início da prestação dos serviços fica fixado em até 05 (cinco) dias úteis 

contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços. 

17.9 - A prestação dos serviços deverá ocorrer, nas dependências da CONTRATANTE, de 

segunda a sexta-feira, durante 8h (oito horas) por dia, nos turnos que se fizerem necessários, 

devendo o mesmo ficar disponível para atendimento em caso de eventual necessidade da 

CONTRATANTE. 

18. DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO 

18.1 - As partes declaram, neste ato, que conhecem e entendem os termos da Lei n9 

12.846/2013 (lei anticorrupção) e sua legislação correlata e estão cientes que na execução do 

instrumento convocatório é vedado às partes incluindo seus empregados, prepostos e/ou 

gestores: 

-. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente 

contrato; 

III - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do instrumento convocatório, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

IV - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato; ou, 

V- De qualquer maneira fraudar o presente contrato; assim como realizar quaisquer 

ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei n 

12.846/2013, do Decreto n2 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos 

aplicáveis, ainda que não relacionadas com o presente contrato. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
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ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da 

Administração, por decisão fundamentada, em que fique evidência a notória relevância de 

interesse do Município. 

19.2 - É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da CONTRATANTE, Autarquias, Empresas 

Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de participar 

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

desta Licitação. 

19.3 - A homologação e adjudicação da presente Licitação será feita pela autoridade 

administrativa competente, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 de Junho 

de 1993 e suas posteriores alterações. 

19.4 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 

nos termos da legislação pertinente. 

19.5 - Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida não serão aceitos. 

19.6 - Independentemente da sua transcrição, farão parte do contrato todas as condições 

estabelecidas no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial da licitante 

vencedora. 

19.7 - O Contrato, Adjudicação e Homologação, da prestação dos serviços serão efetuados com 

a empresa vencedora. 

19,8 - Todos os documentos apresentados neste certame deverão ser apresentados em original 

e/ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas; não será aceito em 

hipótese nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos autenticados pela forma 

eletrônica (AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA). 

19.9 - O edital completo e seus anexos, estarão disponível na sala da Comissão de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Quixadá

'

localizada à na Travessa José Jorge - S/N, Campo Velho, 

Quixadá/CE, Ceará ou através dos sites: www.tce.ce.gov.br  e ou https://quixada.ce.gov.br.  

19.10 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

19.12 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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19.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.14 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de prestação dos 

serviços em igualdade de condições. 

19.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.16 - O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se 

for o caso, para representá-lo na execução do contrato. 

19. 17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

20. DO FORO 
20.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 

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

renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

21. DA GESTÃO DE CONTRATOS 
21.1 - Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela Sra. Helma Brito de Oliveira, Gestora de Contratos. 

22. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
21.1 - As despesas da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N°: 

12.361.0035.2.023 - Realização Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; Elemento de 

Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Jurídica. 

Trav. José Jorge Matias, 5/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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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° 08.001/2021 - TP 

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

referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS NO 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ, conforme especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste 

processo pelo valor global de R$ 	  ( 	 ), com prazo de 

vigência de 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$ 

UNID QUANT. V. UNIT V.TOTAL 

01 

Serviços 	de 	empresa 	especializada 	para 

prestação 	de 	contas 	de 	serviço 	técnico 

contábeis, para atender a necessidades das 

Unidades Executoras no Programa Dinheiro 

Direto 	na 	Escola 	- 	PDDE 	de 

responsabilidade da Secretaria da Educação 

de Quixadá. 

Meses 12 

VALOR GLOBAL - R$ 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CNPJ/CPF N: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF N2: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Atenciosamente, 

Carimbo e assinatura 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 

CONTRATO N 9  

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 n2 	  no final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A), de 

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

conformidade com o que preceitua a Lei Federal n 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 ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS 

UNIDADES EXECUTORAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ, 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 	08.001/2021 - 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$ 	  
as despesas e custos necessários à sua perfeita execução. 

), nele estando incluídas todas 

  

PPA - PLANO PLURIANUAL E ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT V.UNIT. V.TOTAL 

Serviços de empresa especializada 

para 	prestação 	de 	contas 	de 

serviço 	técnico 	contábeis, 	para 

atender 	a 	necessidades 	das 

Unidades Executoras no Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE 

de responsabilidade da Secretaria 

da Educação de Quixadá. 

Meses 12 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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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 

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, 

li) 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 - Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência 

igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, 
mediante a aplicação com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice 

que venha substitui-lo, mediante acordo escrito entre as partes, e/ou o disposto na Lei n2  8.666/93, art. 

65, §12 . 

5.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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5.2.1) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do 

Edital; 

5.2.2) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao 
último reajuste ocorrido ou precluso. 

5.3 - O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual 

subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 (um) ano, ou na data 

do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

5.4 - Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá 
a preclusão do direito ao reajuste. 

5.5 - Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o 

o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital. 

5.6 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de reajuste 

adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que 

resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de 
preclusão. 

5.7 - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se 
o seguinte: 

5.7.1 - A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 01 (um) ano; 

5.7.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade 
para concessão dos próximos reajustes futuros; 

5.8 - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data da solicitação da Contratada. 

5.9 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a 

prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato. 

CLÁUSULA SEXTA-  DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

6.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua 

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termos Aditivos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal n. 8.666/93, na 

continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto. 

6.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

6.3 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou 

de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a 

manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova 

licitação. 
6.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 
6.5 - A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração, nos termos 

do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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6.6 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.7 - A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis 

não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação; 

6.8 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA 

7.1. Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste Termo e na 

proposta vencedora do certame; 

7.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

7.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

7.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na 

entrega do objeto contratual; 

7.5 - Executar os serviços 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; 

7.6 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

7.7 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

7.8 - Responder perante a CONTRATANTE, 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 à 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; 

7.9 - 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; 

7.10 - 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,— 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da 

CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à 

CONTRATANTE; 

7.11 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

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

CONTRATO; 

7.12 - Responder, pecunia ria mente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

7.13 - Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por 

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

7.14 - Todo material e/ou equipamentos necessários à realização dos serviços serão de 

responsabilidade da Contratada, bem como todas as despesas com alimentação e 

deslocamentos necessários para a prestação dos serviços. 

7.15 - Emissão de relatórios mensais dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 

8.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço. 

8.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento do objeto do 

certame, consoante estabelece a Lei Federal n2  8.666/1993 e suas alterações. 

8.3 - Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 

8.4 - Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

8.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

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

8.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

8.8 - Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixad-CE 



PREFEITURA DE 	, 

QUIXADA 
Comissão de Licitaçào 

8.9 - Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo /pagamento de todos encargos previdenciá rios, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução deste Contrato. 

8.10 - Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, em conformidade com o art. 73, II, da Lei n2  8.666/93. 

CLÁUSULA NONA- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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-offlcio" 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. A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada: 

10.1.1 - Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias, contados a partir 

do recebimento da ordem de início dos serviços; 

10.1.2 - Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas; 

10.1.3 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente; 

10.1.4 - Cometer reiterados erros na execução dos serviços; 

10.1.5 - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a expressa 

autorização da Contratante; 

10.1.6 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência 

sobre qualquer de seus dirigentes. 
10.2 - Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do 

item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços executados e 

recebido, deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes. 

10.3 - Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA . (( 
Comíssão de Licitação 

contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele 

estabelecidas. 

10.4 - Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por 

livre decisão da CONTRATANTE, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de 

reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos serviços 

executados e devidamente recebidos. 

10.5 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

da Administração; 

10.6 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2  8.666/93, sem que 

haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido. 

10.7 - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por 

ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a 

ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, 

apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese 

de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da intimação comprovada da decisão rescisória. 

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 n2  

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 da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N°: 
12.361.0035.2.023 - Realização Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO 

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

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

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 no 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 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ME, CNPJ: 41.557.349/0001-06. VALOR POR SECRETARIA: 
Assistência: R.S 492.120,00. DATA DE ASSINATURA: 03/08/2021. 
PRAZO VIGÊNCIA: 31/12/2021. SIGNATÁRIO: Hillene Ribeiro 
Gonçalves, CPF: 600.275.083-58 e Eudismar Cavalcante de Arruda, 
CPF: 244.851.953-68. CONTRATANTE: Antonia Adenilce Arceno 
Lima Rodrigues - Ordenadora de Despesas. 

Quiterianópolis - CE, 06 de agosto de 2021. 
Publicado por: 

Tiago Souza de Moura 
Código Identlficador:Cl 32936D 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATAUAL 

ESPÉCIE: Termo de Rescisão ao Contrato N° 003/2020-PC.01. 
CONTRATANTE: Município de Quiterianópolis - CE, CNPJ N° 
07.551.179/0001-14, através da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos. CONTRATADA: T FERREIRA PN CONSTRUÇÕES - 
ME, CNPJ N° 28.149.744/0001-91. OBJETO: Rescisão amigável 
entre as partes ao contrato N° 003/2020-PC.01 para a Adesão a Ata de 
Registro de Preços N° 003/2019. Contratação prestação de serviços 
de manutenção, conservação e restauração da malha viária urbana e 
rural e de logradouros públicos, compreendendo os serviços de: 
recuperação de pavimentação em pedra tosca, paralelepípedo e/ou 

Oro, 
tertravado, recuperação asfáltica e recuperação de estradas vicinais 
o Município de Quiterianópolis - CE. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Art. 79, inc. II da Lei 8.666/93. FORO: 
Quiterianópolis/CE. DATA DA RESCISÃO: 0610812021. 
SIGNATÁRIIOS: Antonia Adenilce Arceno Lima Rodrigues e 
Tarcísio Ferreira Pimentel Neto. 

Quiterianópolis - CE, 06 de agosto de 2021. 

ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Publicado por: 
José Italo Alves Costa 

Código ldentificador:4RCC71C7 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILXADÁ 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 
uixadá, através da Secretaria Municipal de Administração, toma 

público o extrato dos Contratos resultantes da Tomada de Preços n° 
00.006/202 l-TP: Contrato n° 00.00612021-01 - Valor global: 
R$107.400,00 (Cento e sete mil e quatrocentos reais). Unidade 
Administrativa: Gabinete do Prefeito; Contrato n° 00.006/2021-112 - 
Valor global: R$ 107.400,00 (Cento e sete mil e quatrocentos reais). 
Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo. CONTRATADA: Projectas Arquitetura e Consultoria 
LTDA, representada pelo Sr. Lucídio José Costa Carneiro. OBJETO: 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
consultona e assessoria em projetos de engenharia e arquitetura, 
planejamento e elaboração dos projetos do programa avançar 
cidades/mobilidade urbana/mdr e acompanhamento de projetos 
governamentais em Brasília/DF de interesse do município de 
Quixadá/Ce. - Prazo de vigência dos Contratos: 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua assinatura. Assinam pelas contratantes: 
Lorena Gonçalves Holanda Amorim, Chefe de Gabinete e Raimundo 
Fabiano de Oliveira. Secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo. Data da assinatura dos Contratos: 05 de agosto de 2021 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identiflcador:8170D00A 

o-' 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

AMBIENTE 	 \ CQf4,S 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 	 DE 

ÇA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE. Extrato do 90  
(nono) Termo Aditivo ao contrato da Concorrência Pública n° 
CP2017/001SEDUMA. CONTRATANTE: Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Quixadá-Ce. 
CONTRATADA: RPC Locações e Construções EIRELI-EPP. 
Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de limpeza urbana, conforme projeto básico, no município de 
Quixadá/Ce. de responsabilidade da Secretaria municipal de Trânsito, 
Cidadania, Segurança e Serviços Públicos. Prazo de vigência: 
prorrogar por 01 mês a partir de 02 de agosto de 2021. Assinatura: 30 
de julho de 2021. Signatário: Pedro Teixeira Pequeno Neto - 
Secretário e RPC Locações e Construções EIRELI-EPP - Contratado. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:F6 l23E29 

iIETARIA DE EDUCAÇÃO 
VISO DE LICITACÃI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QULXADÁ. A Presidente da 
Comissão de Licitação do município de Quixadá toma público para 
conhecimento dos interessados que o certame em epígrafe, cujo objeto 
é contratação de empresa especializada para prestação de contas 
de serviço técnico contábeis, para atender as necessidades das 
unidades executores no Programa Dinheiro Direto na Escola - 
PDDE, de responsabilidade da Secretaria da Educação de 
Quixadá, originariamente previsto para ocorrer no dia 10 de agosto 
de 2021 às 14h00min, foi REMARCADO para o dia 30 de agosto de 
2021 às 09h, considerando que foram feitas alterações no Termo de 
Referência e consequentemente no Edital, devendo ser publicado no 
Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do Município, Diário 
Oficial do Estado do Ceará e Diário Oficial da União. 

MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA, 
Presidente da CP L. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:9759FA1E 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE JULGAMENTO FINAL 

AVISO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 
2021.07.23.1 A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, toma 
público o julgamento do Pregão Eletrônico n° 2021.07.23.1, sendo o 
seguinte: a empresa RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA 
vencedora junto aos lotes 01 e 02 e a empresa COOPERMAIS 
SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO 
MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA vencedora junto ao 
lote 03. As mesmas foram declaradas habilitadas por cumprir 
integralmente as exigências Editalíssimas. Informações: Na sala da 
Comissão de Licitação, Prefeitura Municipal de Quixelô, sito na Rua 
Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centro, ou por telefone (88) 3579 - 
1210. 

Quixelô/CE, 06 de Agosto de 2021. 

~CISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Pregoeira Oficial. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:40DC4AB 1 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 347/2021-GAPRE. 

www.diariotmintcipal.com.br/aprece 	 50 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MILI4Ã 

EXTRATO DE CONTRATO 

COMISSO DE 
CITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOL)S 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato N? 20210319 - Origem Pregão o O  210701.21 - PE. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde-FMS, representada pela Secretaria Municipal de Saude. 

Contratada: Sigmetal Industria e Comércio de Móveis LTDA, CNPJ NO 26.576.22610w1 29. 

Objeto: aquisição de equipamentos destinados a estação de academia ao ar livre para 
atender ao público em geral, através da Secretaria de Saúde do Município de Milhã/CE. 

Valor R$ 104.200,00 )Cento e quatro mil e duzentos reais). Validade 05 (cinco) meses 
Data da Assinatura do contrato: 04/08/2021. Camile Simplicio da Cruz - Ordenadora de 

despesa da Secretaria de Saúde. MilhO - CE, 06 de agosto de 2021. Camile Simplicio da Cruz 
- Ordenadora de despesa da Secretaria de Saúde. 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A Secretaria de Saúde torna público o Extrato de Adjudicação e Homologação, 
Processo Licitatorio ne 2107.01/21-PE cujo objeto é a aquisição de equipamentos 
destinados a estação de academia ao ar livre para atender ao público em geral, através da 

Secretaria de Saúde do Município de Milhã/CE., conforme projeto básico, Homologado e 
Adjudicado a favor da empresa Sigmetal Indústria e Comércio de Moveis LTDA, na data de 

04 de agosto de 2021 com o valor de R$ 104.200,00 (Cento e quatro mil e duzentos reais). 
Vigência 04/08/2021 a 31/12/2021. Camile Simplicio da Cruz - Ordenadora de despesa da 
Secretaria de Saúde. 

Milha - CE, 6 de agosto de 2021. 
CAMILE SIMPLICIO DA CRUZ 

Ordenadora de despesa da Secretaria de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Contratante: Prefeitura Municipal de Morada Nova . CNPJ nn 07.782.840/0001. 
00, através da Secretaria de Educação Básica. Contratada; Mercadinho Vitória Alimentos 
LTDA - EPP, com sede a Avenida Coronel Tibúrcio, n 428, Bairro Girilãndia, Morada Nova, 
Ceara, inscrita no CNPJ sob o no 03.604.544/0001.50. Fundamentação legal: Lei Federal ne 
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Federal nO 10.520 de 17 
de julho de 2002. Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nO 007/2021 . SEOUC. Tipo: 
Menor Preço por Lote. Objeto: aquisição de material de consumo Igênetos alimentícios 
merenda escolar), correspondente ao lote de massas fracassado no processo licitatório 
anterior, a fim de atender as ações e atividades relacionadas ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Básica de Morada 
Nova - Ceará, de acordo com as especificações e quantidades constantes no termo de 

referência do edital. Do valor do lote 1; 9$ 208.991,00; Valor global; R$ 208.991,00 
(duzentos e Oito mil, novecentos e noventa e um reais). Das Dotações e Recursos: 0802 12 
306 0270 2.010 - Gestão e manutenção do Programa de Alimentação Escolar . PNAE, 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subejemeisto de Despesa 3.3.90.30.07 gêneros 
alimentícios, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMMN, 
consignados rio orçamento de 2021. Da vigência: até 31 de dezembro de 2021, a partir da 
data de assinatura Do Foro: Comarca do Município de Morada Nova. Signatários: Edilson 
Santiago de Oliveira / Edna Maria Freire da Silva. Morada Nova . CE, 03 de agosto de 2021. 
Jorge Augusto Cardoso do Nascimento . Pregoeiro. 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS NO TP-005f2021.  SEINFRA 

Objeto; contratação de obras e serviços de engenharia para executar a 
pavimentação em piso intertravado do tipo tijolinho da rua principal da localidade de 
Lagoa das Carnaúbas, Zona Rural, deste Municipio, de responsabilidade da Secretaria de 
infraestrutura, conforme caderno de encargos, planilhas de orçamento, cronograma físico 
financeiro, memorial de cálculo, composição de B.D.I, composição de preços unitários, 
composição de encargos sociais, memorial descritivo, especificações técnicas, relatório 
fotográfico, projetos (peças graficas) e Anotação de Responsabilidade Técnica ART, em 

anexo. Tipo: Menor Preço. Regime de Execução: Indireta. A Comissão de Licitação 
comunica aos interessados o resultado da análise das propostas comerciais das empresas 
habilitadas deu-se da seguinte forma: jn  Lugar . Cedibra Comercio e Construções LTDA 
CNPJ Nt 17.247.743/0001-63, apresentou valor global de R$ 434.110,43 (Quatrocentos e 
trinta e quatro mil e cento e dez reais e quarenta e três centavos); 22 Lugar . Clezinaldo 
5 de Almeida Construções ME . CNPJ N° 22.575.652/0001.97, apresentou valor global de 
R$ 436.706.06; 3 Lugar . Eletrocampo Serviços e Construções LTDA . CNPJ Nn 
63.551.378/0001.01, apresentou valor global de R$ 436.772,66; 40 Lugar . João Evangelista 
de Sousa Arcturo . CNPJ N 03.077.025/0001-81, apresentou valor global de 9$ 439,040,12. 
A Comissão informa que a Ata completa da sessão encontra-se no site: cmiv tce.ce.gov  br, 

e que fica aberto prazo para a apresentação de recursos conforme Art. 109, Inciso 1 Alínea 
"b" da Lei o' 8.666/93. Maiores informações através do fone (883422.1381) das 08:00 às 
1130 horas 

Morada Nova . Ce, 6 de agosto de 2021. 
ALINE BRITO NOBRE 

À Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÚS 

AVISO DE UCITAÇÂO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.08.05.01.PERP 

A Prefeitura Municipal de Pacajus-CE, torna publico, aos interessados, que no 
dia 19 de Agosto de 2021, as 08:00hs, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 

Nv 2021.08.05.01-PERP, critério de julgamento Menor Preço Global (Menor Taxa), Modo 
Aberto de Disputa, com fins de Registro de Preços visando os serviços de implantação, 
intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de 

cartão magnético ou micro processado de gerenciamento para aquisição de combustíveis 
(gasolina, etanol e óleo diesel) para atender às necessidades das Secretarias Municipais do 
Município de Pacajus/CE, conforme especificações do edital e anexos, disponível na Sede 
da Comissãu, localizada na Rua Guaravy, no 600. Altos, Centro, no site do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará-TCE, através do Portal de Licitações dos Municípios: 

htsp;//municipios.tce.ce.gov.brflicitacoes. no site do Município de Pacajus: 
https;//www.pacajuo.ce.gov.br/ e no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias: 

www.bbmnet.com.br. Maiores informações: (085) 3348-1077, no horário de atendimento 

ao público de 08:00h às 12:00h 

Pacajas - Cc. 6 de agosto de 2021. 
MARIA GIRLEINETE LOPES 

Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 3/2021 
Extrato de Contratos N9  003/2021.07 e 003/2021.08 oriundo do Pregão Eletrônico NO 
003/2021, cujo OBJETO: Registro de Preços para Faturas e Eventuais Aquisições de kits 
básicos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene pessoal para distribuição 
gratuita às pessoas carentes do Município de Quiterianópolis.CE. CONTRATADAS: DAVILIA 
COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 
26.806267/0001-64. VALOR POR SECRETARIA: Assistência: R$ 221.760,00. DIAGA 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 41.557.349/0001-06. 
VALOR POR SECRETARIA; Assistência; 9$ 492.120,00. DATA DE ASSINATURA: 03/08/2021. 
PRAZO VIGtNCIA: 31/12/2021. SIGNATÁRIO: Hillene Ribeiro Gonçalves, CPF: 600.275.083-58 
e tudismar Cavalcante de Arruda, CPF. 244.851.953.68 CONTRATANTE: Antonia Adenilce 
Arceno Lima Rodrigues . Ordenadora de Despesas Quiterianópolis.CE, 06 de Agosto de 
2021. 

A Pragidante da CoinlasBo dg,~ do mwtldplo de O.uixadá torna público 
Para conhecàuento das Intaruesados queo as,ten* TOMADA DE PREÇOS NS 08.001/2021-
TP, cujo objeto # contrataçEo de esagresa especializada pesa prestaçio de contas de 
serviço técnico contébels, p 	 es 'flecesddadeà das unidades sacecutoras no 
Programa Dinheiro Direto na Escoàs PDOE de responsabilidade de Segetarls da Educnçlio 
de Quixadá, onginariamente presfeto para ocorrer no dia 10 de agasto 14 91,  
14h00mIn, foi REMARCADO para o dia 30 de agosto da 2021 às 09h, considerando qje 
foram feitas alterações no Termo de ReferEnda e consequentemente no Edital, devendo 
ser publicado no Jornal de Grande Clrculaçlio, Diário Oficial do Município, Diário Oficial do 
Estado do Ceará e Diário Oficial da Unha. 

Citábiaidá/CE, $ de agosto de 2021. 
MIRU.A MARIA SAI.DANHA UMA 

Presidente da CPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2021.07.23.1 

A Pregoeira Oficial do Município de Quioelô/CE, toma público o julgamento do 
Pregão Eletrônico o' 2021.07.23.1, sendo o seguinte: a empresa Rodrigo Viana dos Santos 
LTDA vencedora junto aos lotes 01 e 02 e a empresa Coopermais Saúde - Cooperativa de 
Trabalho Multiprofissional de Saúde LTDA vencedora junto ao lote 03. As mesmas foram 
declaradas habilitadas por cumprir integralmente as exigências editalissimas. Informações: 
Na sala da Comissão de Licitação. Prefeitura Municipal de Quixeló, sito na Rua Pedro 
Domes de Araújo, 5/N, Centro, ou por telefone (88) 3579 - 1210. 

Quinelô/CE, 6 de agosto de 2021. 
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS Nt 29.06.001/2021-PMS 

A Comissão de licitação convoca as empresas habilitadas na primeira fase do 
processo acima numerado, para abertura das propostas de preços no dia 11 de agosto de 
2021, às 09hs;O0nsin, na sala da CPI da Prefeitura Municipal, a Rua Edite Ohinda, n' 33, 
Centro, Saboeiro-CE. 

Saboeiro - Ce. 6 de agosto de 2021. 
MARIA IRANILDA LEITE 

Presidente da CPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 

AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 19/2021 (SRP) - UA5G: 981547 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, comunica aos 
interessados o Adiamento da licitação em epígrafe, que tem como objeto Aquisição de 
materiais necessários à implantação de Biblioteca Digital na Biblioteca Pública Municipal 
Francisco Lima Botelho, no Município de São Benedito/CE. conforme Termo de Referência, 
conforme termo de referência, marcada para o dia 09/08/2021 às 10:00h. fica adiada para 
o dia 23/08/2021 as 10:00h, motivado pela necessidade de alterações e adaptações. 

São Benedito - CE, 6 de Agosto de 2021 
LUIS CARNEIRO MACHADO 

Pregoeiro 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nt 2021.04.22.02 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São 
Benedito/CE, torna público para o conhecimento dos interessados, que após análise das 
Propostas de Preços da Tomada de Preços N2  2021.04.22.02, com fins de serviços 
técnicos especializados em engenharia civil, para execução das obras de reforma e 
ampliação da Creche Menino Jesus II, Loc. no Bairro Chora, sede do Município de São 
Benedito/CE, conforme projeto básico. Obteve-se o seguinte resultado; Foi declarada 
Vencedora a Empresa: Entremo Construções e Serviços EIRELI - ME, CNPJ No 
36.040.598/0001-90, com o valor global de 9$ 782.429,62 (setecentos e oitenta e dois mil 
quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) por apresentar o menor 
preço. Assim, fica aberto o prazo recursal conforme art. 109 da Lei o' 8.666/93, estando 
os autos à disposição dos interessados para vista. Maiores informações na Sala da 
Comissão de Licitação, localizada na Rua Paulo Marques, nn 378 - Centro, São 
Benedito/CE. 

São Benedito/CE, 6 de agosto de 2021. 
RONALDO LOBO DAMASCENO 

Presidente da Comissão de Licitação 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N2 2021.04.22.01 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São 
Benedito/Ct, torna público para o conhecimento dos interessados, que após análise das 
Propostas de Preços da Tomada de Preços NO 2021.04.22.01, com fins de serviços técnicos 
especializados em engenharia civil, para  execução  das obras de reforma da Creche Pro-
Infáncia, Loc. no Bairro do Cruzeiro, Sede do Município de São Benedito/CE, conforme 
projeto básico. Obteve-se o seguinte resultado: Foi declarada vencedora a Empresa' Serfi 
Construções EIREII- ME, CNPJ NO 35.764.462/0001-60, com o valor global de 9$ 378 000,83 
)trezentos e setenta e Oito mil reais e Oitenta e um centavos) por apresentar o menor 
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