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AVISO DE PUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Quixadá torna público o presente aviso, de acordo com as 
determinações previstas no art. 75, § 31, da Lei no 14.133, de 1° de abril de 2021, para que 
possíveis interessados possam oferecer suas cotações de preços referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO COM 
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AGENDA 
ESTRATÉGICA DE GESTÃO COM EQUIPE ADMINISTRATIVA DO 
GOVERNO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO POLÍTICO E 
ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, de 28 de março a 01 de abril 
de 2021, conforme projeto básico disponibilizado, em anexo. As propostas deverão ser 
apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso, que se encerrará no dia 23 de março de 2022, no próprio setor de cotações de 
preços da localizado na Travessa José Jorge, s/n°, em QuixadáCe, ou enviadas por e-
mail, devidamente assinadas e digitalizadas, no formato PDF, para o seguinte endereço 
eletrônico: compras@quixada.ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 16 de março de 2022. 

Lorena Go 	olanda Amorim 
Gabinete do Prefeito 

Rua Tabelião Enéas, 649 
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PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO: 

1.1. O presente projeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO 
COM SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AGENDA ESTRATÉGICA DE GESTÃO 
COM EQUIPE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO 
POLÍTICO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, de 28 de março a 01 de abril de 
2022, compreendendo as seguintes atividades: 

a) Coordenação Pedagógica do Seminário; 
b) Elaboração do material didático; 
C) Produção dos relatórios de todo o processo. 

2. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA: 

2.1. A Unidade Administrativa a ser contemplada: 

a) Gabinete do Prefeito. 

3. DA JUSTIFICATIVA: 

3.1. A presente contratação tem como justificativa a capacitação, planejamento e agenda 

estratégica pública, com o principal objetivo o desenvolvimento econômico e social do 

Município de Quixadá/CE, proporcionando a definição das prioridades estratégicas futuras 

a serem desenvolvidas na gestão municipal, com supedâneo legal nos termos do 75, II, 

combinado com o art. 72 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021. 

3.2 PROGRAMAÇÃO: 
• 28 e 30/03 - Visitas previas e encontros com gestores das secretarias em 

conformidade com agenda pactuada com a Secretaria de Planejamento; 

• 31/03 - Primeira plenária - 8:30 as 12:00 Temas: Avaliação do primeiro ano de 

gestão, expectativas e resultados alcançados. 

• 31/03 - Segunda plenária - 13:30 as 17:00 Temas: Apresentação das expectativas 

estratégicos da Gestão pelo PREFEITO, construir conjuntamente uma leitura cenário 

que trouxe o grupo até aqui e do Horizonte próximo. Produtos: Análise de Cenário e 

olhar para Futuro 

• 01/04 - Terceira plenária - 8:30 as 12:00 Temas: Eixos estratégicos e Ações 

Estruturantes de gestão 

• 01/04 - Quarta Plenária - 13:30 as 16:00 Tema: Revisitar a missão e construção 

conjunta agenda estratégica com definição das e ações Estratégicas, 

• ENCERRAMENTO 
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3.3 DA ESPECIFICAÃO E QUANTITATIVO: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

01 

SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AGENDA ESTRATÉGICA DE 

GESTÃO COM EQUIPE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA O 

DESENVOLVIMENTO POLÍTICO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

SERVIÇO 01 

4. DA DURAÇÃO E DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 

4.1. O Contrato terá vigência de 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter 

a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante Termos 

S. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E ELEMENTOS DE DESPESAS: 

5.1. As despesas oriundas da contratação correrão por Conta da dotação orçamentária e 

respectivo elemento de despesas do Gabinete do Prefeito, abaixo especificadas: 

Projeto de Atividade Classificação 

Econômica 

Subelemento Fonte de Recurso 

2.004 3.3.90.39.00 3.3.90.39.79 1500000000 

6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

6.1. Não será admitido o reajuste dos preços dos serviços. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

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

7.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno Cumprimento das 

obrigações decorrentes do Termo Contratual. 

7.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em 

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

7.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

7.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

7.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

7.7. Exigir o cumprimento de todos os Compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

7.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
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7.9. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto 

tempestivo pagamento de todos encargos previdenciá rios, trabalhistas, fiscais e comerci 5__' 

decorrentes da execução deste Contrato. 

\ 
7.10. Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento'ê 	IRA cZ:  

fiscalização, em conformidade com o art. 140, da Lei Federal nP 14.133, de 19  de abril de 2021. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas neste processo, no 

Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 

8.2. Responsabilizar-se pela prestação de serviços, ressaltando que todas as despesas de 

transportes e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade 

da CONTRATADA; 

8.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado constantes neste termo; 

8.4. O retardamento na prestação dos serviços não justificado considerar-se-á como infração 

contratual; 

8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou de terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

8.6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência que deverão ser de imediato, confirmados por 

escrito; 

8.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 

compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 

previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a 

prestação dos serviços objeto deste termo; 

8.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo, consoante o 

que preceitua o inciso XVI do art. 92, da Lei Federal n2  14.133, de 12  de abril de 2021; 

8.9. Responsabilizar-se por quaisquer custos decorrentes de ações judiciais, inclusive 

trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 

contrato; 

8.10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam ser vítimas os seus empregados 

ou prepostos, no desempenho dos serviços relativos ao contrato firmado ou em conexão com 

ele; 

8.11. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados necessários à 

perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários além de arcar 
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com todas as despesas relativas a pessoal e ao recolhimento de todos os impostos, salárioç.' Fis. 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais dos seus empregados, como tambér 
u7ca 

custos decorrentes de acidentes, indenizações, substituições, seguros, assistência médic. 

taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos além de quaisquer outros, que incidam ou"\_-/ 

venham a incidir sobre os valores contratados, sem qualquer solidariedade por parte da 

CONTRATANTE; 

8.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, custos e despesas 

decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de quaisquer de seus empregados, prepostos 

ou contratados; 

8.13. Prestar os serviços sob sua inteira e exclusiva responsabilidade obedecendo às normas e 

rotinas da CONTRATANTE, em especial as que digam respeito à segurança, à confiabilidade e à 

integridade; 

8.14. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos e serem 

executados ou de que tenha tornado conhecimento em decorrência da execução dos serviços 

objeto do contrato, sem autorização, por escrito, da CONTRATANTE; 

8.15. Prestar com eficiência, zelo e pontualidade os serviços inerentes ao objeto do contrato; 

8.16. Executar os 	serviços 	por 	meio 	de 	pessoas 	idôneas, assumindo 	total 

responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venha a cometer no desempenho de 

suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de Quixadá, solicitar a substituição daqueles, cuja 

conduta seja julgada inconveniente. 

8.17. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que 

não prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços. 

8.18. Facilitar a ação da 	FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando 

prontamente os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. 

8.19. Responder perante a Prefeitura Municipal de Quixadá, mesmo no caso de ausência 

ou 	omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos 

lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles 

praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá 

a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra 

esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 

disposições legais vigentes. 

8.20. 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, a não ser para fins de execução do contrato; 

8.21. 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 
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dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias, fiscais e parafiscais, FGt, iS. 

P15, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualqr 	c3 

solidariedade da Prefeitura Municipal de O.uixadá, por eventuais autuações administrativ 

e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações .L. 

não se transfere a Prefeitura Municipal de Quixadá; 

8.22. Disponibilizar a qualquer tempo toda documentação referente ao pagamento dos 

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

objeto do contrato; 

8.23. Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

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

8.24. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação pertinente. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e no termo de contrato e das demais cominações legais. 

9.2. A CONTRATADA ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total 
ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia 

defesa: 

1. advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 156, da Lei Federal n2  14.133, de 12  de abril 
de 2021, poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

li. multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora 

de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE); 

a) de 0.3% (três décimo por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso 

na prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do 

mesmo valor; 

b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em 

dobro na reincidência; 
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c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer 

serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias 

que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 9.1; 

9.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos 1 e II 
do item 9.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso III do mesmo item; 

9.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou 

depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. 

Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado 

administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo 

de execução fiscal, com os encargos correspondentes; 

9.5. As sanções previstas no item 9.1 e inciso III do item 9.2 supra, poderão ser aplicadas às 

empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação: 

1. praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

II. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em 

virtude de atos ilícitos praticados; 

III. sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

9.6. As sanções previstas nos incisos 1 e III do item 9.2 supra poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

9.7. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à 

multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida. 

10. DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO: 

10.1. 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: 

1. 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; 
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III. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações o, 'i <  

prorrogações do instrumento convocatório, sem autorização em lei, no ato convocatóric(d9_ 

licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
ç 	:' %C3 

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 n2  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. 

11. DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

11.1. A Prefeitura Municipal de Quixadá, poderá rescindir o contrato, independentemente de 

qualquer interpelação judicial ou de acordo com o que estabelece os art. 137 e 138, da Lei 

Federal n2  14.133, de 12 de abril de 2021. 

12. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO: 

12.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

12.1.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsável(is) legal(is) ou signatário(s) da proposta; 

12.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

12.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

12.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

12.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

12.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

12.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 

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

objeto contratual. 

12.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei. 

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida nos 

moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n9  1.751, de 02.10.2014; 
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b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de,< 

Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 

ica 
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através d'.)  

Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal; 

12.2.4. Certificado de Regularidade de Situação - CRS, ou equivalente, perante o gestor do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da jurisdição da sede ou filial da licitante, devendo o 

mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante. 

12.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2  5.452, de 12  de maio de 1943, da jurisdição da sede ou 

filial do licitante. 

12.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.3.1. Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove que o(a) empresa tenha prestado ou esteja prestando 

serviços de natureza e espécie condizentes com o objeto deste indicado neste projeto. 

12.4. OUTRAS EXIGÊNCIAS 

12.4.1. Declaração expressa, de que não emprega menor, conforme inciso XXXIII do art. 72  da 

Constituição Federal. 

Quixadá-CE, 09 de fevereiro de 2022. 

Lorena Gonçalves' Holanda Amorim 

Gabinete do Prefeito 

Rua Tabelião Enéas, 649 

Altos, 63900-169  -  Quixadá-CE 


