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GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
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Tomada de Prepo n.° 2021.02.15.02
Processo n.° 2021.02.15.02
Modalidade: Tomada de Prepos
Data da Emissao: 15/02/2021
Data da Licitapao: 05/03/2021
Hora da Licitapao: ll:00h
Tipo da Licitapao: Menor Prepo
Regime de execupao Indireta: empreitada por prepo global
Unidades Administrativas: Secretaria de Administrapao, Finanpas e
Flanejamento; Secretaria de Educapao; Secretaria de Saude e Secretaria do
Trabalho, Desenvolvimento Social e Empreendedorismo.

A Prefeitura Municipal de Pacoti, por intermedio de sua Comissao Permanente de
Licitapao, toma publico para conhecimento dos interessados que, na data e horarios
acima previstos, no Papo do Govemo Municipal, situado na Avenida Coronel Jose
Cicero Sampaio, n° 663 - Centro - Pacoti - Ceara, fara realizar licitapao, na modalidade
Tomada de Prepos, no tipo supracitado, para atendimento do objeto desta licitapao, de
acordo com as condipoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposipoes contidas
na Lei Federal n.° 8.666, de 21.06.93, e suas alterapoes posteriores.

-

1.0 DO OBJETO
1.1 - A presente licitapao tern como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE
CONTROLE INTERNO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/ CE.

-

1.2 Integram este Edital de Tomada de Prepos, independente de transcripao, os
seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referenda.
ANEXO II - Minuta da Proposta de Prepos;
ANEXO III - Minuta Contratual;
ANEXO IV - Declarapao de Fatos Supervenientes;
ANEXO V - Declarapao de Menores;
ANEXO VI - Declarapao para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
2.0 DAS RESTRigOES E CONDIPOES DE PARTICIPACAO

-

2.1 Restricoes de participacao.
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- Nao

podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de
suspensao, que lhes tenham sido aplicadas, por forpa da Lei Federal nQ 8.666/93 e suas
alterapoes posteriores;

2.1.1

2.1.2 - Nao podera participar empresa com falencia decretada;

2.1.3 - Nao sera admitida a participapao de interessados sob forma de consorcio ou
grupo de empresas.

-

2.1.4 Nao sera admitida a participacao de empresas cujos dirigentes, socios,
responsaveis, ou qualquer um do(s) mesmo(s) seja(m) diretor(es), servidor(es)
direta ou indiretamente da Administrapao Municipal.

-

Nao podera participar ainda pessoa juridica que, na data fixada para
apresentapao dos envelopes, estejam suspensas do direito de licitar ou de contratar
com, a Administrapao Publica, ou declaradas iniddneas para licitar ou contratar
com a Administrapao Publica.
2.1.5

Nao sera admitida a participapao de empresas cujo(s) socio(s) seja(m)
socio(s) de outra empresa participe no certame, onde, caso ocorra, somente uma

2.1.6

das empresas podera concorrer.

-

2.1.6.1 A regra valera mesmo que o socio ou dirigente designe um procurador
para representar a outra empresa participe.
2.1.7 - Nao sera admitida a participapao de empresas cujo(s) responsavel(eis)
tecnico(s) possuam quaisquer vinculos com outra empresa participe no certame,
onde somente uma das empresas podera concorrer.

-

2.2 Das condicoes de participacao:

2.2.1 - Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica,
devidamente cadastrada na prefeitura ou nao cadastrada, que atender a todas as
condipoes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificapao.
2.2.2 - O licitante que pretende se fizer representar nesta licitapao devera entregar a
Comissao, juntamente com os envelopes devidamente lacrados, original ou copia
autenticada de procurapao particular, com firma reconhecida em Cartorio, ou
Publica, outorgando amplos poderes para o mandatario representar a licitante nesta
licitapao especificamente. Quando o representante for titular da empresa, devera
entregar o original ou copia autenticada do documento que comprove tal condipao.
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2.2.3 - Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar este edital diante de
alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido ate 05 (cinco) dias uteis antes
da data fixada para abertura dos envelopes de habilitapao, estando a Administrapao
obrigada a julgar e responder em ate 03 (tres) dias uteis.
2.2.4 - O licitante podera impugnar os termos deste edital ate o segundo dia util que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitapao.

-

2.2.5 A participapao na Licitapao implica na aceitapao integral e irretratavel
pelas Licitantes, dos termos, clausulas, condicoes deste Edital, que passarao a
integrar o contrato como se transcrito, com lastro na legislapao referida no
preambulo da Licitapao, bem como na observancia dos regnlamentos
administrativos e das normas tecnicas aplicaveis, nao sendo aceita, sob qualquer
hipotese, alegapao de sen desconhecimento em qualquer fase do procedimento
licitatorio e execupao do contrato.
2.2.6 - Somente poderao participar da Licitapao empresas legalmente constituidas e
estabelecidas, que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que
satisfapam, integralmente, a todas as condipoes deste Edital.

2.2.7 - Nao poderao participar da Licitapao, empresas, inclusive subcontratadas,
que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidoneas por qualquer orgao ou
entidade da Administrapao Publica Direta ou Indireta Estadual ou que estejam em
recuperapao judicial ou com falencia decretada.
2.2.8 - Nao podera participar, ainda, da Licitapao, direta ou indiretamente:

2.2.8.1 - Servidor ou dirigente de orgao ou entidade contratante ou responsavel pela
Licitapao.

2.2.8.2 - Para cumprimento do disposto acima, considera-se participapao indireta a
existencia de qualquer vinculo de natureza tecnica, comercial, economica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto e a Licitante.

2.2.9 - E vedada a qualquer pessoa juridica, a representapao de mais de 01 (uma)
empresa na presente Licitapao.
2.2.10 - A Prefeitura Municipal de Pacoti disponibilizara as respostas as duvidas
suscitadas, em sua sede, mediante afixapao dos esclarecimentos no seu Quadro de
Avisos e, concomitantemente, as encaminhara aos interessados que ja houverem
adquirido este Edital, mediante meio eletronico, ate o dia util imediatamente
anterior a abertura da licitapao, tomando-os publicos, para conhecimento de todos
os cidadaos.
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2.2.11 - Quaisquer esclarecimentos referentes a presente Licitagao poderao ser
obtidos no horario das 08:00 as 12:00 horas, na Comissao de Licitagao.
2.2.12 - Todas as duvidas deverao ser comunicadas por escrito, diretamente a PMP
no enderego constante deste Edital.

2.3 - DA AQUISICAO DO EDITAL
2.3.1 - Este Edital com seus Anexos estarao disponiveis as Licitantes na sala da
Comissao de Licitagao, junto aos autos do processo em epigrafe.
2.3.2 - O referido edital e seus anexos tambem estao disponiveis no seguinte sitio
virtual: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/
2.4- Nao serao aceitas propostas de:
2.4.1 - Empresa entre cujos diretores, responsaveis legais ou tecnicos, membros de
conselho tecnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, ou socios, figure quern
seja funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado da PMP, ou que
tenha sido indicada, nesta mesma Licitagao, como subcontratada de outra
Licitante.
2.5- DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- As

empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitagao do regime
diferenciado de favorecimento previsto naquela lei, deverao apresentar, no
momento da entrega dos envelopes, entretanto, separado de qualquer envelope,
uma declaragao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital.

2.5.1

2.5.2 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das
microempresas ou empresas de pequeno porte que nao apresentarem a declaragao
prevista no subitem anterior poderao participar normalmente do certame, porem
em igualdade de condigoes com as empresas nao enquadradas neste regime.

- Na forma do

que dispoe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de
14.12/2006, a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de comprovagao da regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

2.5.3

- Havendo

alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao

2.5.4
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momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis
por igual periodo, a criterio da Administragao Publica Municipal, para a
regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao
de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
2.5.5 - Entende-se o termo “declarado vencedor” de que trata o subitem anterior o
momento imediatamente posterior a fase de julgamento das propostas.

2.5.6 - A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem
anterior, implicara a decadencia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administragao
Publica Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

2.5.7 - Sera inabilitada a empresa ME ou EPP que nao apresentar a regularizagao,
quando necessaria, da documentagao de regularidade fiscal no prazo legal definido
ao item 2.5.4
3.0 DA HABILITACAO
3.1

- Certificado de Registro Cadastral (CRC) de fomecedores expedido por esta

Prefeitura, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da
licitagao.
3.1.1 - Relativa a habilitacao iuridica:

3.1.1.1 - Cedula de identidade do responsavel legal;
3.1.1.2 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
3.1.1.3 - Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade por agoes, acompanhado da data da assembleia que elegeu seus atuais
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrigao do ato constitutive,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio.
3.1.1.4 - Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para
funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim exigir.
3.1.1.5 - Alvara de funcionamento.

3.1.2 - Relativa a Habilitacao Fiscal e. Trahalhista;
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3.1.2.1 -Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

3.1.2.2 - Prova de inscripao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

3.1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivaiente, na forma da lei;
a) A prova de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser atendida pela
apresentapao da Certidao Conjunta de Debitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao, negativa ou positiva com efeitos de negativa, com base na
Portaria Conjunta RFB/PGFN N°. 1.751, de 02110/2014.
b) A comprovapao para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de
Certidao Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual da sede do
licitante, ou Positiva com Efeitos de Negativa.

c) A comprovapao para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do
licitante, ou Positiva com Efeitos de Negativa.

3.1.2.4 - Certificado de Regularidade de Situapao (CRS) perante o FGTS;
3.1.2.5 - Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justipa do
Trabalho, mediante a apresentapao de certidao negativa, nos termos do Titulo VI 1A da Consolidapao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N°. 5.452, de
1 0 de maio de 1943.

3.1.3 - Relativa a quatificacao tecnica:
3.1.3.1 - Certificado de Registro da empresa perante o CRC - Conselho Regional
de Contabilidade ou CRA - Conselho Regional de Administrapao compativel com
a sede da licitante.
3.1.3.2 - Atestado de Desempenho Anterior emitido por ente de direito publico
ou privado que o licitante tenha sido contratado para realizar o objeto compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitapao. O
atestado devera conter a firma reconhecida do atestante, para fins de comprovapao
de sua legalidade, bem como devera ser acompanhado do termo contratual que
respaldou o mesmo.
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3.1.3.3- A licitante devera apresentar declaragao com indicagao explicita da equipe
tecnica, pertencente ao seu quadro permanente, adequada e disponivel para a
realizagao do objeto da licitagao, composta de no minimo:
3.1.3.3.1 - Comprovagao de a empresa possuir, em seu quadro permanente, 01
(um) profissional Contador ou Administrador de Empresas, devidamente registrado
e devidamente regular junto ao Conselho Profissional competente. A comprovagao
deve ser feita de uma das seguintes formas:
a) Proprietario ou Socio: registro comercial, contrato social ou estatuto social,
devidamente registrado no orgao competente;
b) Empregado - devera ser apresentado um dos dois documentos a seguir: copia da
ficha ou livro de registro de empregados registrada na DRT (Delegacia Regional do
Trabalho); copia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social (com a identificagao
pessoal, registro do contrato de trabalho e contribuigao sindical.

-

Apresentar Contrato de Prestagao de Servigos vigente,
devidamente com suas assinaturas reconhecidas em Cartorio, na forma da Lei.

c) Contratado

3.1.3.3.2 - A Indicagao dos profissionais sobreditos (socios, associados, empregados
ou prestadores de servigos) devera ser feita por meio de declaragao expressa de sua
disponibilidade e compromisso em assumir os trabalhos caso a empresa venha a se
tomar vencedora do certame, acompanhada da certidao de inscrigao perante o
CRC ou Conselho Regional de
Conselho Regional de Contabilidade
Administragao - CRA. O presente compromisso vinculara o profissional a
execugao dos servigos, que somente podera ser substituido por outro de igual
competencia e legitimidade para atuar nos trabalhos junto a Prefeitura Municipal
de Pacoti/CE.

-

PARAGRAFO UNICO: A Comprovagao do profissional devera vir acompanhada
da copia da carteira profissional e CRP devidamente atualizada, sob pena de
inabilitagao da participe, nos moldes da Resolugao CFC n° 1402/2012.

3.1.3.4 - Atestado de desempenho anterior, com a firma reconhecida do atestante,
comprovando que a empresa licitante ja realizou servigos compativeis em
similaridades de caracteristicas com o presente objeto junto a orgaos publicos ou
privados, acompanhado de copia do Contrato de Prestagao de Servigos.
3.1.4

- Onalificacao Economico-Financeira;

3.1.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstxagoes Contabeis do ultimo exercicio
social, devidamente registrados na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na
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forma da lei, inclusive no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que
optar pela fruipao dos beneficios da Lei Complementar n° 123/06.

PAILA.GRAFO UNICO: Nao sera aceita a apresentapao de balancetes ou balanpos
provisorios em substituipao ao balanpo retro mencionado.

3.1.4.2 - As licitantes com menos de 1 (um) ano de constituipao, que ainda nao
tenham balanpo de final de exercicio, deverao apresentar Demonstrapoes Contabeis
envolvendo seus direitos, obrigapoes e patrimonio liquido relativos ao periodo de
sua existencia.

-

Certidao negativa de falencia ou recuperapao judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica da Licitante, com data da expedipao ou
revalidapao dos 30 (trinta) dias anteriores a data da realizapao da Licitapao, caso o
documento nao consigne prazo de validade.
3.1.4.3

3.1.5 - Declarapao do licitante de que nao existe qualquer impedimento de licitar
com a Prefeitura Municipal de Pacoti.

3.1.6 - Declarapao formal de que a LICITANTE nao possui menores trabalhando
conforme determina o inciso XXXIII, art. 7° da Constituipao Federal;
3.1.7 - Todos os documentos apresentados para habilitapao deverao estar em nome
do licitante, como o numero do CNPJ/MF e, preferencialmente, com enderepo
respectivo, devendo ser observado o seguinte:

3.1.7.1 - Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao estar com o numero
do CNPJ da matriz, ou:
3.1.7.2 - Se o licitante for uma filial, todos os documentos deverao estar com o
numero do CNPJ da filial, exceto quanto a certidao negativa de debitos junto ao
INSS, por constar no proprio documento que e valido tanto para a matriz e filiais,
bem assim quanto ao certificado de regularidade fiscal do FGTS, quando o licitante
tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo desta forma apresentar
documento comprobatorio de autorizapao para a centralizapao;
3.1.7.3 - Se o licitante for a matriz e o fomecedor da prestapao dos servipos for a
filial, os documentos deverao ser apresentados com o numero do CNPJ/MF da
matriz e da filial, simultaneamente; ou

3.1.7.4 - Serao dispensados da apresentacao de documentos com o numero do
CNPJ/MF da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos
somente em nome da matriz.
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A falta de qualquer documento listado nesta clausula terceira; a sua
irregularidade; o seu vencimento; a apresentafao de documentos de habilitaqao fora
do envelope lacrado e especifico (Envelope A) tomara a empresa respectiva
inabilitada no presente certame, sendo-lhe devolvido, lacrado, o Envelope B.
3.1.8

3.2 - Os documentos exigidos neste Edital deverao estar com o prazo de validade
em vigor na data marcada para o recebimento dos envelopes e poderao ser
apresentados no original ou por qualquer processo de copia autenticada.
3.3 - Os documentos acima referidos deverao ser entregues em envelope lacrado,
distinto do da proposta, tendo em seu frontispicio os seguintes dizeres:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
TOMADADE PRECOS NQ 2021.02.15.02
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITA£AO

PROPONENTE:

4.0 DA PROPOSTA DE PRE£0

4.1-0 prazo de validade da Proposta de Precos, nao podera ser inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresenta?ao.
4.2 - O prego unitario e total devera ser cotado em moeda corrente nacional,
expresso em algarismo e por extenso. Em caso de divergencia entre valores,
prevalecera aquele indicado por extenso.
4.3 - E vedada a utilizaÿao de qualquer elemento, criterio ou fator sigiloso ou
reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir os principios que regem o
procedimento licitatorio, conforme estabelece o Estatuto da Licita?ao Publica.
4.4 - Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital,
nem pre?o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

4.5 - Nao serao admitidos precos ofertados a nivel simbolico, irrisorio ou igual ao
valor zero.

-

Serao desclassificadas as propostas que nao atendam as exigencias deste
Edital, ou ainda, apresentem pregos manifestamente inexequiveis.
4.6

4.7 - A proposta de pregos devera ser apresentada em envelope lacrado em original,
contendo o nome, razao social, endere?o da empresa e o numero do cadastro
nacional de pessoas juridicas (CNPJ) do Ministerio da Fazenda, redigida com
clareza, sem emendas rasuras, acrescimos, entrelinhas ou ressalvas, devidamente
datada e assinada pelo seu representante legal (devidamente identificado), contendo
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o valor total global para os 12 (doze) meses de execupao dos servipos, expressos em
reais, em algarismo e por extenso.

4.8 - Os prepos propostos deverao ser apresentados na Planilha para licitapao,
indicando os mesmos quantitativos especificados nos anexos a este Edital e
conforme Minuta da Proposta de Prepos.

-

4.9 Havendo divergencia entre o prepo por extenso e o numeral prevalecera o
prepo por extenso.
4.10 - No prepo global ofertado para realizapao dos servipos, deverao estar inclusos
todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realizapao dos servipos,
impostos e taxas; encargos previdenciarios e trabalhistas e outros que incidam sobre
a realizapao dos servipos.
4.11 - A proposta de prepos devera ser entregue a CPL assinada pelo Responsavel
Legal da empresa ou signatario da proposta e rubricada em todos os papeis
componentes da mesma em envelope fechado e lacrado, o qual contera as seguintes

indicates:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

TOMADA DE PRECOS N° 2021.02.15.02
ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
PROPONENTE:

-

As Licitantes, antes da elaborapao das propostas, deverao proceder a
verificapao e comparapao minuciosa de todos os elementos tecnicos fomecidos,
observando que:

4.12

4.12.1 Todas as duvidas deverao ser comunicadas por escrito, diretamente a PMP,
no enderepo constante do preambulo do Edital, ate a data referida nas condipoes de
participapao.
4.13- - A PMP enviara as respostas as duvidas suscitadas a todos as Licitantes,
mediante meio eletronico, ate a data referida nas condipoes especificadas no Edital,
tomando-as publicas, para conhecimento de todos os cidadaos.
4.14 - A nao apresentapao de duvidas, implicara na tacita aceitapao dos
elementos fomecidos, nao cabendo, em nenhuma hipotese, direito a qualquer
reivindicapao posterior com base em impeifeipoes, omissdes ou falhas nos
referidos elementos.
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4.15,- As Licitantes deverao assumir todos os custos associados a elaboragao de
suas propostas, nao lhes assistindo nenhuma indenizagao pela aquisigao dos
elementos necessarios a organizagao e apresentagao das propostas.
5.0 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO
5.1 - A presente licitagao sera julgada pelo criterio, do MENOR PRE<pO
GLOBAL, conforme inciso I, § l2, do art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93.

-

6.0 DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

6.1 - A presente Licitagao na modalidade Tomada de Pregos sera processada e
julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei Federal n2
8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
6.2 - Apos a entrega dos envelopes pelos licitantes, nao serao aceitos quaisquer
adendos, acrescimos ou supressoes ou esclarecimento sobre o conteudo dos

mesmos.
6.3 - Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados a Comissao
deste Municipio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.
6.4 - E facultado a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da
Licita?ao, promover diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instru?ao
do processo, vedada a inclusao de documentos ou informapoes que deveriam
constar originariamente na proposta.

6.5 - Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo
licitatorio, que sera assinada pela Comissao de Licita?ao e os licitantes presentes,
conforme dispoe § l2 do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93.
V..

-

O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilita9ao, e a
proposta de pre?os sera realizado simultaneamente no dia, hora e local previstos
neste Edital.

6.6

6.7 - Recebidos os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO, “B”
“PROPOSTA DE PRE£OS”, proceder-se-a a abertura e a analise dos envelopes
referentes a documentagao.

6.8 -'Em seguida sera dado vistas dos documentos aos licitantes para que rubriquem
e procedam, se quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas na
Lei.
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6.9 - Divulgado o resultado da habilitagao, a Comissao, apos obedecer ao disposto
no art. 109, inciso I, alinea “a”, da Lei Federal nQ 8.666/93, fara a devolugao aos
inabilitados, dos seus envelopes - proposta de prego lacrados.
6.10 - Abertura das propostas de pregos das licitantes habilitadas que serao
examinadas pela Comissao e licitantes presentes.
6.11 - Divulgagao do resultado do julgamento da proposta de pregos e observancia
ao prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alinea “b”, da Lei Federal n2
8.666/93.

6.12 - Apos a fase de habilitagao, nao cabe desistencia de proposta, salvo motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.
7.0 - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGA£AO
7.1- A adjudicagao da presente licitagao ao licitante vencedor sera efetivada
mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classificatoria, depois de
ultrapassado o prazo recursal.
7.2- A Contratante se reserva o direito de adjudicar e/ou nao homologar a presente
Licitagao, no todo ou em parte, no interesse da Administragao e mediante
fundamentagao escrita, sem que caiba qualquer dos licitantes o direito de
reclamagao ou indenizagao.

-

8.0 DO CONTRATO

8.1 - Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa ao presente
Edital, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
partir da data do termo de homologagao encaminhada a licitante vencedora.
8.2 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o “Termo de Contrato” no
prazo estabelecido no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da
obrigagao, ficando sujeita as penalidades previstas na Lei Federal nQ 8.666/93.
8.3 - Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta
vencedora e seus anexos, bem como os demais elementos concementes a licitagao,
que serviram de base ao processo licitatorio.

8.4-0 prazo de convocagao a que se refere o subitem 8.1, podera ter uma unica
prorrogagao com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administragao.

PAQO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO N° 663 CENTRO
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 - CGF N° 06.920.183-8

-

-

%

Rÿqin ~s

- PACOTI - CEARA

/JSiW'""”

A
ESTADO DO CEARA
GOYERNO MUNICIPAL DE PACOTI

8.5 - £ facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar o “Terrao de
Contrato” no prazo e condigoes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, obedecendo a ordem de classificagao estabelecida pela Comissao,
para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condiqoes propostas pelo primeiro
colocado, ou revogar a licitaqao consoante preve a Lei Federal n2 8.666/93.

- Ocorrendo inexecuqao

contratual por qualquer motivo, reserva-se ao orgao
contratante o direito de optar sucessivamente pela oferta mais vantajosa e pela
ordem de classificagao, nas mesmas condigoes do licitante vencedor.

8.6

9.0 - DAS OBRIGALOES DA CONTRATANTE
9.1 - A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condiqoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigaqoes decorrentes da presente licitaqao,
consoante estabelece a Lei Federal n2 8.666/93.
9.2 - Fiscalizar e acompanhar a execuqao do objeto contratual.

9.3 - Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
prestaqao dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas.
9.4 - Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente.
9.5 - Oferecer condigoes de trabalho ao CONTRATADO, nos locais dos servigos,
caso seja necessaria a visita da CONTRATADA a Prefeitura Municipal.
10.0 - DAS OBRIGALOES DA CONTRATADA
10.1 - Prestar os servigos, objeto do contrato de conformidade com as condigoes e
prazos estabelecidos no Edital de Tomada de Pregos n° 2021.02.15.02, neste termo
contratual, e na(s) proposta(s) vencedora(s) da sessao.

10.2 - Manter, durante toda a execuqao do contrato, em compatibilidade com as
obrigaqoes assumidas, todas as condifoes de habilitaqao e qualifica?ao exigidas no
instrumento convocatorio que originou o presente contrato.
Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ou irregularidades
apontadas pela CONTRATANTE na execucao do objeto contratual.

10.3

-

10.4 - Arcar com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus
empregados ou prepostos envolvidos na execuqao do contrato que nao terao
nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.
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11.0 DA DURA£AO DO CONTRATO
11.1 - O contrato vigorara por 12 (doze) raeses contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei Federal n°
8.666/93 e suas posteriores alterapoes.

12.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PRE£0
12.1 - Sera admitido o reajustamento dos prepos, somente se ultrapassado o prazo
minimo, com as devidas e justificadas prorrogapoes contratuais, de 12 (doze) meses
da data do initio dos servipos, onde sera adotado o IGPM, apurado e divulgado
pela Fundapao Getulio Vargas - FGV, ou outro que venha a substitui-lo, de acordo
com a convenience da Administrapao.

-

13.0 DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1 - Os pagamentos serao realizados mensalmente ate o dia 5° (quinto) dia util do
mes subseqiiente ao da prestapao dos servipos mediante apresentapao da Nota
Fiscal e Fatura correspondente. As faturas deverao ser aprovadas,
obrigatoriamente, pela CONTRATANTE, que atestara a execupao dos servipos.
14.0 - DAS SAN£OES ADMINISTRATEAS
14.1 - Pela inexecupao total ou partial das obrigapoes assumidas, garantida a previa
defesa, a Administrapao podera aplicar a ADJUDICATARIA E CONTRATADA,
as seguintes sanpoes:
a) advertencia;
b) multa:
b.l) Multa de 10% (dez por cento) pelo nao cumprimento de clausula ou condipao
prevista no contrato;

b.2) Multa de 0,3% (tres decimo por cento) ao dia ate o trigesimo dia de atraso, por
paralisapao dos servipos;
b.3) Os valores das multas referidas nestas clausulas serao descontados ex- officio da
ADJUDICATARIA/CONTRATADA, mediante subtrapao a ser efetuada em
qualquer fatura de credito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal
de Pacoti, independente de notificapao ou interpelapao judicial ou extrajudicial;
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c) suspensao temporaria do direito de participar de licitaqao e impedimenta de
contratar com a Administraqao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
d) Declaraÿao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniqao ou ate que a
contratante promova sua reabilitaqao.

- DA RESCISAO CONTRATUAL
15.1 - O instrumento contratual firmado em decorrencia da presente licitaqao
podera ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei

15.0

Federal n2 8.666/93.

15.2 - Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I,
da Lei Federal n2 8.666/93, a Contratante sao assegurados os direitos previstos no
art. 80, incisos I a IV, paragrafos l2 a 42, da Lei citada.

16.0

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art.
109 da Lei Federal n2 8666/93 e suas alterafoes.

16.2 - Os recursos deverao ser interpostos mediante petiqao devidamente arrazoada
e subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida a Prefeitura Municipal.
16.3 - Os recursos serao protocolados na Prefeitura Municipal de Pacoti e
encaminhados a Comissao de Licitaqao.
17.0

- DA DOTA£AO ORNAMENTARIA

17.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com o vencedor, serao
consignadas nas seguintes dotafdes orqamentarias:
SECRETARIA

DOTAÿAO

ADMINISTRACAO,

1101.04.122.0402.2.111

ELEMENTO DE
DESPESA
3.3.90.39.00

0601.12.122.1215.2.026
0501.10.122.0402.2.012
0401.08.122.0807.2.005

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

FINANCAS E
PLANEJAMENTO

BDUCACAO
SAUDE
TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
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- DA SUBCONTRATA£AO DOS SERVICES

18.1 - Nao sera admitida a sub-contratapao, sob quaisquer hipoteses, dos serviÿos
contratados com base no presente Edita! de Tomada de Preÿos.
19.0

- DA

FISCALIZACAO DOS SERVICOS

19.1 - Em atenqao ao artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execupao do presente
termo de contrato sera fiscalizada por servidor designado pela Secretaria Gestora,
ao qual mantera anota?6es e ressalvas acerca da correfao ou incorregao da
execugao dos servifos, determinando o que for necessario a regulariza?ao das faltas
ou defeitos observados, ao qual compete ainda:

I

- Receber provisoria e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual

podera ser realizado o pagamento de que trata a clausula setima, ou rejeita-lo, se
executado em desacordo com este Contrato;

II - Ser ouvida nas hipoteses de alteraqao ou rescisao contratual, apresentando, se
for o caso, as justificativas para a tomada dessas providencias pela autoridade
responsavel.

20.0

- DAS DISPOSI£OES FINAIS

20.1 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Pacoti- CE, o direito de revogar a
licitagao por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anula-la no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provoca?ao
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do
art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93;
20.2 - E vedado ao servidor dos orgaos e/ou entidades da Administrate
Municipal de Pacoti, Autarquias, Empresas Publicas ou Fundagoes, instituidas ou
mantidas pelo Poder Publico Municipal de Pacoti, participar como licitante, direta
ou indiretamente por si, por interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitagao.
20.3 - A homologagao da presente Licita?ao sera feita pela autoridade competente,
conforme dispoe o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n2- 8.666 de junho de 1993.

20.4 - A CPL podera conceder tolerancia de ate 15 (quinze) minutos de atraso apos
a hora marcada para o inicio da licitapao.
20.5 - Os casos omissos e as duvidas suscitadas com rela?ao a este Edital e seu
anexo serao resolvidos pela Comissao Permanente de Licita?ao.
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20.6

- Para

dirimir qualquer controversia decorrente deste certame, o Foro
competente e o da Comarca de Pacoti, Estado do Ceara, excluldo qualquer outro.
Pacoti/CE, 15 de fevereiro de 2021.

fuca Cambe
Vinicius
Presidente da Copiiÿao Permanente de Licita?ao
Prefeitura Municipal de Pacoti
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ANEXO I -

TERJVIO DE REFERENCIA
1
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO
PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.

2 ' JUSTIFICATIYA PARA CONTRATACAO: A Administrapao no intuito
de garantir aos gestores municipals um assessoramento tecnico, com o objetivo de
otimizar as rotinas administrativas, e cumprir as crescentes exigencias legais,
principalmente dos orgaos de fiscalizapao e de controle extemo, os quais exigem
qualificapao tecnica em constante aperfeipoamento, para fins de absorver as
responsabilidades de um setor publico na area contabil-financeira, patrimonial, e
orpamentaria requer a contratapao em alusao.
E fundamental para que as entidades publicas resguardem os seus ativos, assegurem
a fidelidade e integridade dos registros, demonstrapoes, informapoes e relatorios
contabeis, conhepam efetivamente a realidade da entidade, estabelepam quais os
seus compromissos com a gestao, orientem e estimulem a organizapao estrutural e
funcional, comuniquem as diretrizes administrativas e onde o controle intemo serve
como facilitador para o trabalho, garantindo a otimizapao dos escassos recursos
publicos, promovendo a defesa do patrimonio publico e, em especial, no tocante a
transparency dos atos praticados pela Administrapao Publica.
3

DETALHAMENTO DO CONTROLE INTERNO - PRINCIPAIS
ATIVIDADES

•

A Consultoria desempenhara suas atividades orientando e instruindo, os
servidores e respectivas unidades de Controle Intemo, no desempenho de suas
funpoes.
Auxiliara na elaborapao de normativos que disciplinarao as apoes de
*
controle intemo do Municipio.
• Ministrara cursos aos servidores municipals de acordo com suas funpoes,
preparando-os para o desempenho de suas atividades;
• Capacitara os secretarios e servidores municipais sempre que houver
atualizapao da legislapao.

E ainda:

3.1.

CONTROLE DE DESPESAS
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•

Orientar o cumprimento dos estagios da despesa, em conformidade com as
disposicoes legais e normas de controle do Tribunal de Contas do Estado do Ceara;
Orientar e capacitar o Executor de Controle Intemo a efetuar analise em
•
todos os documentos comprobatorios da despesa, (licitapoes, empenhos, notas
fiscais e aqueles que atestam o pagamento), a fim de evitar o cometimento de falhas
e uso indevido dos recursos publicos.

CONTROLE NA AREA DEPESSOAL
• Orientar o cumprimento das competencias, evitando a segregapao de
fungoes dos servidores, em conformidade com as disposicoes legais e normas de
controle do Tribunal de Contas do Estado do Ceara;
• Instruir o cadastro de servidores por orgaos;
• Orientar a existencia e a forma de controle de ffequencia dos servidores.

3.2

CONTROLE DE BENS E PERMANENTES
• Consultoria sobre os procedimentos relacionados ao controle da
movimentagao dos bens moveis, imoveis e semoventes integrantes do patrimonio
do municipio, cumprindo as disposicoes da Lei Federal n° 8666/93, Dec. n°
99.658/90, Portaria n° 448/2002 STN, IN n°01/1997 TCM-CE e demais normas
correlatas.
3.3

’

CONTROLE DE VEICULOS
• Consultoria sobre as disciplinas que serao adotadas nos procedimentos
relacionados ao controle da frota e demais atividades do setor de garagem
municipal, respeitando as disposicoes legais e em conformidade com as disposicoes
legais e normas de controle do Tribunal de Contas do Estado do Ceara.
3.4

CONTROLE DE ALMOXARIFADO
• Consultoria sobre a padronizapao das atividades dos setores de
Almoxarifado, respeitando as disposicoes da Lei Federal n° 8666/93, da IN n°
205/1988 do TCM/CE e em conformidade com as disposicoes legais e normas de
controle do Tribunal de Contas do Estado do Ceara.

3.5

CONTROLE DE DOA£OES, AUXXLIOS E SUBVEN<pOES
• Orientar a verificacao se as doapoes, auxilios e subvencoes concedidas
encontram-se respaldadas em lei;
• Instruir a observancia dos criterios de recebimento, se as pessoas agraciadas
com tais beneficios estao dentro dos criterios para recebe-los;
• Capacitar os servidores quanto a averiguacao das entidades subvencionadas,
se prestam contas adequadamente, caso contrario, orientar o processo de tomadas
3.6

'

de contas;
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Instruir a verificapao referente a legalidade do beneficio, orientando a sua
distribuipao e recebimento;

•

4. LOCAL PRESTACAO DO SERVICO
4.1 Os servipos presenciais contratados deverao ser prestados no Municipio de
Pacoti - CE, correndo todos os eventuais custos relativos a passagens, hospedagexn,
condupao, deslocamento, alimentapao, seguros e demais despesas necessarias a
execupao dos servipos a expensas da contratada;
4.2 Os servipos nao presenciais poderao ser prestados de qualquer lugar, a
criterio da contratada, por demanda Consultiva ilimitada, prestada por escrito
atraves de correio eletronico (e-mail) ou por telefone, de forma convencional via
Consulta Escrita formalizada a Contratada.
DO SUCEDANEO LEGAL DO CONTRATO
A contratapao desse servipo nao implica vinculo empregaticio de qualquer
natureza, podendo a rescisao do contrato ocorrer nos termos do art. 79 da Lei
Federal n° 8.666/1993;
5.2. A contratapao sera regida pela Lei Federal n° 8.666/93 e pelas disposipoes
complementares do Codigo Civil.

5
5.1

DA QUALIFICACAO TECNICA MINIMA NECESSARIA:
Sao requisitos minimos a participapao no certame:

6

Certificado de Registro da empresa perante o CRC - Conselho Regional de
Contabilidade ou CRA - Conselho Regional de Administrapao compativel com a
sede da licitante.
6.2 Atestado de Desempenho Anterior emitido por ente de direito publico ou
privado que o licitante tenha sido contratado para realizar o objeto compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitapao. O atestado
devera conter a firma reconhecida do atestante, para fins de comprovapao de sua
legalidade, bem como devera ser acompanhado do termo contratual que respaldou
o mesmo.
6.3 A licitante devera apresentar declarapao com indicapao explicita da equipe
tecnica, pertencente ao seu quadro permanente, adequada e disponivel para a
realizapao do objeto da licitapao, composta de no minimo:
6.3.1 Um Contador ou Administrador de Empresas, devidamente registrado e
devidamente regular junto ao Conselho Profissional competente;
6.3.2 A Indicapao dos profissionais sobreditos (socios, associados, empregados ou
prestadores de servipos) devera ser feita por meio de declarapao expressa de sua
disponibilidade e compromisso em assumir os trabalhos caso a empresa venha a se
tomar vencedora do certame, com firma reconhecida do declarante, acompanhada
da certidao de inscripao perante o Conselho Regional de Contabilidade - CRC ou
Conselho Regional de Administrapao CRA. O presente compromisso vinculara
o profissional a execupao dos servipos, que somente podera ser substituido por
6.1

-

PAQO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO N° 663 - CENTRO - PACOTI - CEARA
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 - CGF N° 06.920.183-8

-

'£

iso s'
ESTADO DO CEARA
GOYERNO MUNICIPAL DE PACOTI
outro de igual competencia e legitimidade para atuar nos trabalhos junto a
Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.
DAS PENALIDADES
7
7.1 O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das normas
editalicias, contratuais e dessas diretrizes implicara na rescisao contratual e
aplicapao de penalidade de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor
mensal que esteja sendo pago pela Contratante.
8
DOTACAO ORNAMENTARIA
8.1 As despesas decorrentes da licitapao correrao a conta dos recursos oriundos da
Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, nas seguintes dotapoes orpamentarias:

SECRETARIA

DOTACAO

ADMINISTRACAO,

1101.04.122.0402.2.111

ELEMENTO DE
DESPESA
3.3.90.39.00

0601.12,122.1215.2.026
0501.10.122.0402.2.012
0401.08.122.0807.2.005

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

FINANCAS E
PLANEJAMENTO
EDUCACAO
SAUDE
TRABALHO,

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO
DO REAJUSTE E DA REPACTUACAO DO VALOR CONTRATUAL
9
9.1 Sera permitido o reajustamento do valor contratual com base no Indice
Geral de Prepos de Mercado (IGPM), ou outro indice que vier a substitui-lo, ou a
repactuapao do prepo do Contrato, desde que observado o interregno minimo de
um ano, a contar da data de sua assinatura DO CONTRATO.
9.2 O pedido de repactuapao devera ser instruido com planilha demonstrativa dos
aumentos dos custos originais, proprios e exclusivos da execupao contratual e
mediante negociapao entre as partes.

10 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada, todas as condipoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigapoes decorrentes da presente licitapao,
conforme estabelece a Lei Federal n.° 8.666/93.
10.2 Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
execupao do. objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providencias
corretivas;
10.3 Providenciar o pagamento a contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas e
recibo, devidamente atestadas pelo setor competente.
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10.4 Cabe ao contratante, a seu criterio e atraves de servidor designado pela
administrapao exerce ampla, e restrita e permanente fiscalizapao de todas as fases
de execupao das obrigapoes e do desempenho da Contratada, sem prejuizo do dever
desta de fiscalizar seus empregados prepostos ou subordinados.
DAS OBRIGAPOES DA CONTRATADA
11
11.1 Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condipoes e prazos
estabelecidos no edital, no Termo Contratual, na proposta vencedora do certame e
neste Termo de Referenda;
11.2 Manter durante toda a execupao do objeto contratual, em compatibilidade
com as obrigapoes assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao
exigidas na Lei de Licitapoes;
11.3 Utilizar profissionais devidamente habilitados;
11.4 Providenciar a imediata correpao das deficiencias e/ou irregularidades
apontadas pela Contratante;
11.5 Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros,
provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na execupao do objeto contratual;
11.6 Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas
com as pessoas envolvidas na execupao do objeto contratual, que nao terao
nenhum vinculo empregaticio com a Contratante;
11.7 Aceitar nas mesmas condipoes contratuais os acrescimos e supressoes ate o
limite fixado no § 1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterapoes
posteriores;
11.8 A contratada declara aceitar, integralmente, todos os metodos e processos de
inspepao, verificapao e controle a serem adotados pela contratante.

12. FISCAL DO CONTRATO
12.1 A Fiscalizapao do Contrato devera ser exercida por servidor especialmente
designado pelos Ordenadores de Despesas, o qual devera exercer em toda sua
plenitude a apao de que trata a Lei Federal n° 8.666/93.
13. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATA£AO
R$ 233.600,16 (duzentos e trinta e tres mil, seiscentos reais e dezesseis centavos).
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ANEXOH
MODELO DA PROPOSTA DE PRECO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
REF. TOMADA DE PRECOS N°. 2021.02.15.02
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA
E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.
LOTE UNICO
VALOR
UND QTD VALOR
ITEM
ESPECIFICACOES
UNIT. TOTAL 12

MESES
12

CONTRATACAO DE EMPRESA Mes

01

R$

R$

EM
ESPECIALIZADA
ASSESSORIA E CONSULTORIA
NA AREA DE CONTROLE
INTERNO PARA ATENDER AS
DA
NECESSIDADES
DE
SECRETARIA
ADMINISTRACAO, FINAN£AS E
DA
PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL

DE

PACOTI/CE.

02

03

'

CONTRATACAO

DE EMPRESA Mes
EM
ESPECIALIZADA
ASSESSORIA E CONSULTORIA
NA AREA DE CONTROLE
INTERNO PARA ATENDER AS
DA
NECESSIDADES
SECRETARIA DE EDUCA£AO
DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACOTI/CE.

12

R$

R$

CONTRATACAO DE EMPRESA Mes

12

R$

R$

ESPECIALIZADA
EM
ASSESSORIA E CONSULTORIA
NA AREA DE CONTROLE
INTERNO PARA ATENDER AS
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DA
NECESSIDADES
SECRETARIA DE SAUDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/CE.
04

CONTRATACAO DE EMPRESA Mes

12

R$

R$

EM
ESPECIALIZADA
ASSESSORIA E CONSULTORIA
NA AREA DE CONTROLE
INTERNO PARA ATENDER AS
DA
NECESSIDADES
SECRETARIA DO TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
DA
EMPREENDEDORISMO
PREFELTURA MUNICIPAL DE
PACOTI/CE.
R$

VALOR TOTAL PARA 12 MESES
VALIDADE: 60 DIAS

VALOR GLOBAL A PROPOSTA: R$
Declaro que nos preqos propostos encontram-se incluidos todos os tributes,
encargos sociais, taxas e quaisquer outros onus que porventura possam recair sobre
o serviÿo objeto da presente licita?ao.

Proponente:
Endereÿo:

CNPJ:
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execuqao dos Servicpos: Conforme Edital.
Cidade (UF),

_de.

de

Assinatura
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ANEXO m MENUTA DO CONTRAXO
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
DE
SECRETARIA
A
CELEBRAM
, E
PARA O FEM QUE A SEGUIR SE
DECLARA.

_

_

O MUNICIPIO DE PACOTI, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8, com sede de
sua Prefeitura Municipal na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663, Centro, Cep:
, neste ato
62.770-000, Pacoti/CE, neste ato atraves da Secretaria de
denominado de
representada por seu Secretario, Sr.
,
em
sede
com
CONTRATANTE, e, do outro lado,
,
_, inscrita no CNPJ(M.F) sob o n°
- Bairro
a
de
denominada
assinado,
doravante
.,
por
fim
ao
representado
neste ato
CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de Pregos n° 2021.02.15.02,
Processo n° 2021.02.15.02 em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteragoes posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas
e as clausulas e condigoes a seguir ajustadas:

_
_
_

CLAUSULA PRIME1RA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL
1.1 - O presente contrato tem como fundamento a Tomada de Pregos n°
2021.02.15.02. devidamente homologada pela CONTRATANTE e a proposta da
CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo, independentemente de
transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL

2.1-0 presente contrato tem por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE
CONTROLE INTERNO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/CE.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1-0 valor Contratual mensal importa na quantia de R$
perfazendo aos 12 (doze) meses o valor global de R$

_ (.
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CLAUSULA QUARTA DOS REAJUSTES

ijlil

4.1 - Sera admitido o reajustamento dos prepos, somente se ultrapassado o prazo
minimo, com as devidas e justificadas prorrogapoes contratuais, de 12 (doze) meses
da data do initio dos servipos, onde sera adotado o IGPM, apurado e divulgado
pela Fundapao Getulio Vargas - FGV, ou outro que venha a substitui-lo, de acordo
com a conveniencia da Administrapao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E PRORROGAQAO
5.1-0 contrato vigorara por 12 (doze) meses contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei Federal n°
8.666/93 e suas posteriores alterapoes.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS
6.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condipoes contratuais,
acrescimos ou supressoes no quantitative do objeto contratual, ate o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor initial do Contrato, conforme o disposto no § l2,
do art. 65, da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterapoes posteriores.
CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - Os pagamentos serao realizados mensalmente ate o dia 5° (quinto) dia util do
mes subsequente ao da prestapao dos servipos mediante apresentapao da Nota
Fiscal e Fatura correspondente. As faturas deverao ser aprovadas,
obrigatoriamente, pela CONTRATANTE, que atestara a execupao dos servipos.

-

CLAUSULA OITAVA DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condipoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigapoes decorrentes da presente licitapao,
conSoante estabelece a Lei Federal n2 8.666/93.

8.1

-

Cabe ao contratante, a seu criterio e atraves de servidor designado pela
administrapao exerce ampla, e restrita e permanente fiscalizapao de todas as fases
de execupao das obrigapoes e do desempenho da Contratada, sem prejuizo do dever
desta de fiscalizar seus empregados prepostos ou subordinados.

8.2

8.3 - Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
prestapao dos servipos, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas.
8.4 - Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente.
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8.5 - Oferecer condifoes de trabalho ao CONTRATADO, nos locais dos servifos,
casaseja necessaria a visita da CONTRATADA a Prefeitura Municipal.
CLAUSULA NONA - DAS OBRXGACOES DA CONTRATADA

9.1 - Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condi<poes e prazos
estabelecidos no edital, no Termo Contranxal, na proposta vencedora do certame e
neste Termo de Referenda;
9.2

- Manter durante toda a execugao do objeto contratual, em compatibilidade

com as obriga?oes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas na Lei de Licita<poes;
9.3 - Utilizar profissionais devidamente habilitados;
9.4 - Providenciar a imediata correcpao das deficiencias e/ou irregularidades
apontadas pela Contratante;

-

Arcar com evenmais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros,
provocados por ineficienda ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
preppstos envolvidos na execucao do objeto contratual;

9.5

9.6 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com
as pessoas envolvidas na execucao do objeto contratual, que nao terao nenhum
vinculo empregaticio com a Contratante;

9.7 - Aceitar nas mesmas condifoes contratuais os acrescimos e supressoes ate o
limite fixado no § 1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraÿoes
posteriores;

-

9.8 A contratada declara aceitar, integralmente, todos os metodos e processos de
inspetpao, verificafao e controle a serem adotados pela contratante.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTA£AO ORNAMENTARIA
10.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com o vencedor, serao
consignadas nas seguintes dotafoes orcamentarias:

SECRETARIA

DOTACAO

ADMINISTRACAO,
FINANCAS E

1101.04.122.0402.2.111

ELEMENTO
DE DESPESA
3.3.90.39.00

PLANEJAMENTO
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EDUCACAO
SAUDE
TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E
EMPREENDEDORISMO

0601.12.122.1215.2.026
0501.10.122.0402.2.012
0401.08.122.0807.2.005

& pmw &

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMENISTRATIVAS
11.1 - Pela inexecupao total ou parcial das obrigapoes assumidas, garantida a previa
defesa, a Administrapao podera aplicar a Contratada, as seguintes sanpoes:
a) advertencia;

b) multa:
b.l) Multa de 10% (dez por cento) pelo nao cumprimento de clausula ou condipao
prevista no contrato;
b.2) Multa de 0,3% (tres decimo por cento) ao dia ate o trigesimo dia de atraso, por
paralisapao dos servipos;

b.3) Os valores das multas referidas nestas clausulas serao descontados ex- officio da
CONTRATADA, mediante subtrapao a ser efetuada em qualquer fatura de credito
em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Pacoti, independente
de notificapao ou interpelapao judicial ou extrajudicial;
c) suspensao temporaria do direito de participar de licitapao e impediraento de
contratar com a Administrapao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
d) ' Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punipao ou ate que a
contratante promova sua reabilitapao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL
12.1 - O instrumento contratual firmado em decorrencia da presente licitapao
podera ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei
Federal nfl 8.666/93.

12.2 - Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I,
da Lei Federal n2 8.666/93, a Contratante sao assegurados os direitos previstos no
art. 80, incisos I a IV, paragrafos l2 a 4s, da Lei citada.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 - Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art.
109 da Lei Federal na 8666/93 e suas altera?oes.

13.2 - Os recursos deverao ser interpostos mediante petifao devidamente arrazoada
e subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida a Prefeitura Municipal.
13.3 - Os recursos serao protocolados na Prefeitura Municipal de Pacoti e
encaminhados a Comissao de Licita?ao.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAQAO DA EXECUQAO
DO CONTRATO

14.1 - Em atengao ao artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execugao do presente
termo de contrato sera fiscalizada por servidor designado pela Secretaria Gestora,
ao qual mantera anotafoes e ressalvas acerca da corre?ao ou incorreqao da
execugao dos servi?os, determinando o que for necessario a regularizafao das faltas
ou defeitos observados, ao qual compete ainda:

I - Receber provisoria e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual
podera ser realizado o pagamento de que trata a clausula setima, ou rejeita-lo, se
executado em desacordo com este Contrato;
II - Ser ouvida nas hipoteses de alteragao ou rescisao contratual, apresentando, se
for o caso, as justificativas para a tomada dessas providencias pela autoridade
responsavel.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Pacoti, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controversia oriunda do presente contrato, que nao possa ser resolvida
pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, 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.

de
CONTRATANTE

de 2021.
CONTRATADA
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ANEXO IV - DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES
TOMADA DE PRECOS N.° 2021.02.15.02

sede _

A empresa

_, inscrita no CNPJ n.°

com

declara, sob as penas da Lei, que ate a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitafao no presente Processo
Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

de

de

(assinatura, nome e numero da identidade do declarante)
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ANEXO V
PECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXm DO ARTIGO 7° DA CF

TOMADA DE PRECOS N.° 2021.02.15.02

CNPJ n.°

A empresa

em
declara,
que
Preqos
nao
n.° 2021.02.15.02
atendimento ao previsto no edital de Tomada de
possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho.

com sede

de

de

(assinatura, nome e numero da identidade do declarante)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condifao de
aprendiz, desde que maior de 14 (quatorze) anos, devera declarar essa condifao.
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ANEXOYI
MODELO DE DECLARA£AO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE Pacoti
Comissao Permanente de Licitaÿao
TOMADA DE PRE£OS N° 2021.02.15.02
inscrita no CNPJ n°.
(nome/razao social)
por intermedio de seu representante legal o(a) Sr(a)
e do CPF n°
portador(a) da Carteira de Identidade n°
DECLARA, para fins do disposto no Edital de Tomada de

Prefos n°
penas
da lei, ser
2021.02.15.02, sob as san?oes administrativas cabiveis e sob as
microempresa - ME (ou ser empresa de pequeno porte - EPP) nos termos da
legislafao vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
de

_ de 2021.

(representante )
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