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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.
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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
PDDE de responsabilidade da Secretaria da Educação de
Dinheiro Direto na Escola
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, tratase 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. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - 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.
7. DO CONTRATO E DAS SUBCONTRATAÇÕES
7.1 - 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;
7.2 - 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;
7.3 - 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;
7.4 - 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.
7.5 - 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.
7.6 - 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.
7.7 - Não será permitida em hipótese subcontratação para os serviços objeto deste
certame.
8. DAS OBRIGAÇÕES 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.
/
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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.
8.9 - 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.
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 n
8.666/93.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 - Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste
Termo e na proposta vencedora do certame;
9.2 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
9.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas
pela Contratante;
9.4 - 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;
9.5 - 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;
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9.6 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que
não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
9.7 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
9.8 - 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;
9.9 - 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;
9.10 - 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;
9.11 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento
dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com
o objeto do CONTRATO;
9.12 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem
causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos
serviços;
9.13 - 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;
9.14 - 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.
9.15 - Emissão de relatórios mensais dos serviços prestados.
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10. DA DURAÇÃO DO CONTRATO
10.1 - 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.
10.2 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
10.3 - 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.
10.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando:
10.5 - 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;
10.6 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.7 - 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;
10.8 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.

.
-

11. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
11.1 - 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 IGPM da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha substitui-lo, mediante
acordo escrito entre as partes, e/ou o disposto na Lei n 2 8.666/93, art. 65, §1.
11.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado:
11.2.1) Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das
propostas constante do Edital;
11.2.2) Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato
gerador que deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.
11.3 - 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
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11.4 - Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
11.5 - 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.
11.6 - 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.
11.7 - Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:
11.7.1 - A partir da data em que se completou o cômputo do interregno
mínimo de 01 (um) ano;
11.7.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da
contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;
11.8 - 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.
11.9 - 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.
12. DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da
documentação tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do
fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação:
1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo
ordenador de despesas (pague-se) e atestada por servidor responsável pelo
recebimento do objeto deste termo,
II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a
Dívida Ativa da União (PGFN), com abrangência inclusive as contribuições sociais,
III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal,
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.
/
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12.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de
descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo.
12.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo
não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
12.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento
ficará suspenso até sua execução regular.
12.6 - 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.
13. DAS PENALIDADES
13.1 - 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 n9
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 169 (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.
13.2 - As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente
com as demais penalidades previstas no edital, bem como na lei n.9 8666/93.
13.3 - As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no
cadastro de fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal
de Quixadá.
13.4 - 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.
13.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das
penalidades elencadas nos itens precedentes.
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13.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a
que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente,
se necessário for.
14. DAS ALTERAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 - 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.
14.2 - 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.
14.3 - 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.
14.4 - 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.
15. DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer
interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada:
15.1.1 - Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento da ordem de início dos serviços;
15.1.2 - Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas;
15.1.3 - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a
legislação vigente;
15.1.4 - Cometer reiterados erros na execução dos serviços;
15.1.5 - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a
expressa autorização da Contratante;
15.1.6 - Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de
insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.
- 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

15.2
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porventura existentes.
15.3 - 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.
15.4 - 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.
15.5 - 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;

MN

15.6 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n 2 8.666/93,
sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
15.7 - 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.
16. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1 - A licitante vencedora deverá executar os serviços de acordo com este Termo de
Referência.

•

16.2 - 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.
16.3 - 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.
16.4 - 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.
16.5 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por
representante da CONTRATANTE, especialmente designado.
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16.6 - 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.
16.7 - 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.
16.8 - 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.
16.9 - 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.
17. DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO
17.1 - 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,

Ø

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 n 2 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis
ou regulamentos aplicáveis, ainda que não relacionadas com o presente contrato.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 - 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.
18.2 - 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.
18.3 - A homologação e adjudicação da presente Licitação será feita pela autoridade
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administrativa competente, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n' 8.666/93
de Junho de 1993 e suas posteriores alterações.
18.4 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação, nos termos da legislação pertinente.
18.5 - Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida não serão aceitos.
18.6 - 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.
18.7 - O Contrato, Adjudicação e Homologação, da prestação dos serviços serão
efetuados com a empresa vencedora.
18.8 - 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).
18.9 - 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.
18.10 - 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.
18.11 - 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.
18.12 - 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.
18.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
18.14 - 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.
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18.15 - 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.
18.16 - O licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do
serviço, se for o caso, para representá-lo na execução do contrato.
18. 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.
19. DO FORO
19.1 - 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.
20. DA GESTÃO DE CONTRATOS
20.1 - Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e
fiscalizada pela Sra. Helma Brito de Oliveira, Gestora de Contratos.
21. 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.

Quixadá, 04 de agosto de 2021.

Secretária da Educação

Rua José de Queiroz Pessoa, 1932
Centro - Quixadá-CE
Telefone: (88) 3412-4061

PREFEITURA DE

QUIXADA
Secretaria Municipal da Educação
w
ANEXO - MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA)
Local e data
CO
À

zAG

Prefeitura Municipal de
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N°
Prezados Senhores
Pela presente Carta de Fiança, o Banco
com sede na rua
, CNPJ n° por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura Municipal de
em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia
ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa
, com sede na
rua
, CNPJ n°
, da importância de R$
(
),
correspondente a _% (
por cento) do valor estimado para a licitação da TOMADA DE PREÇOS N°
cujo objeto é
. A presente
fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada. Por
força da presente fiança, obriga-se este Banco a pagar à Prefeitura Municipal de
, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite
do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. Esta garantia vigorará pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias. Sem nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou
invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por
este instrumento perante a Prefeitura Municipal de
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e que os
signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que
está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se
contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. A presente fiança foi
emitida em 01 (uma) única via.
Local e data
(assinatura)

(assinatura)

Nome do Representante Legal
da Instituição Financeira/Banco

Nome do Representante Legal
da empresa
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