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Tomada de Pregos n.° 0406.01/2021
Processo n.° 01.06.01.2021
Modalidade: Tomada de Pregos
Data da Emissao: 04.06.2021
Data da Licitagao: 23 de jtmho de 2021
Hora da Licitagao: 09:00 h
Tipo da Licitagao: Menor Prego
Regime de execugao Indireta: empreitada por prego unitario
Unidades Administrativas: Secretaria de Administragao, Planejamento e Finangas e
Instituto De Previdencia Do Municipio De Pacoti.
A Prefeitura Municipal de Pacoti, por intermedio de sua Comissao Permanente de Licitagao,
torna pdblico para conhecimento dos interessados que, na data e horarios acima previstos, no
Pago do Governo Municipal, situado na Avenida Coronel Jose Cicero Sampaio, n° 663 - Centro,
Pacoti - Ceara, fara realizar licitagao, na modalidade Tomada de Pregos, no tipo supracitado,
para atendimento do objeto desta licitagao, de acordo com as condigoes estabelecidas neste
Edital, observadas &s disposigoes contidas na Lei Federal n.° 8,666, de 21.06.93, e suas alteragoes
posteriores, na Lei n°123/2006, alterada pela Lei n°. 147/2014.
1.0 -DO OBJETO

1.1 - A presente licitagao tern como objeto a CONTR ATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVigOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI E SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRATED, PLANEJAMENTO ¥/ FINANCAS DO MUNICIPIO
DE PACOT1/CE, NA ELABORATAO, ANALISE E ENVIO DAS INFORMACOES SOCIAIS
COMO RAIS,SEFIP/GFIP,DIRF E DEMAIS INFORMATOES REFERENTE A RECEITA
FEDERAL E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
1.2 - Integram este Edital de Tomada de Pregos, independente de transcrigao, os seguintes
anexos:
AnexoI- Termo de Referenda
Anexo II - Minuta da Proposta de Pregos;
Anexo III - Minuta Contratual;
Anexo IV - Declaragao de Fatos Supervenientes;
Anexo V - Declaragao de Menores;
Anexo VI - Declaragao para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
1.3 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATATAO: R$ 84.000,00 {oitenta e quatro mil reais).
2.0 DAS RESTRITOES E CONDICOES DE PARTICIPAgAO

-

2.1 Restricoes de participacao.
2.1.1 - Nao poderd participar empresa declarada rnidonea ou cumprindo pena de suspensao,
que Ihes tenham sido aplicadas, por forga da Lei Federal ns 8.666/93 e suas alteragoes

posteriores;
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2.1.2 - Nao podera participar empresa com falencia decretada;
2.1.3 - Nao sera admitida a participagao de interessados sob forma de consorcio ou grupo de

empresas.
2.I.3.I. JUSTIFICATIVA vedagao a participagao de consorcio:
I - A vedagao a participagoes de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de
consdrcio se justifica na medida em que nas contratagoes de servigos comuns, e bastante comum
a participagao de empresas de pequeno e medio porte,
quais, em sua maioria, apresentam o
minimo exigido no tocante k qualificagao tecnica e econdmico-financeira, condigoes suficientes
para a execugao de contratos dessa natureza, o que nao tomara restrito o universo de possiveis
licitantes individuais. A ausencia de consbrcio nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formagao de cons6rcios e admitida quando o objeto a ser Iicitado
envolve questoes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente,
nao teriam condigoes de suprir os requisitos de habilitagao do edital. Nestes casos, a
Administragao, com vistas a aumentar o numero de participantes, admite a formagao de
consorcio.
II - Tendo em vista que e prerrogativa do Poder Publico, na condigao de contratante, a escolha
da participagao, ou nao, de empresas constituidas sob a forma de consdrcio, com as devidas
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que em seu
artigo 33 que atribui k Administragao a prerrogativa de admissao de consdrcios em licitagoes
por ela promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedagao de constituigao de
empresas em consdrcio, para o caso concreto, e o que melhor atende o interesse publico, por
prestigiar os prindpios da competitividade, economicidade e moralidade.
Ill - Ressalte-se que a decisao com relagao a vedagao k participagao de consorcios, expressa no
item 2.1.3 do Edital Tomada de Pregos epigrafado para o caso concreto em analise, visa
exatamente afastar a restrigao a competigao, na medida que a reuniao de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria o numero de licitantes e poderia,
eventualmente, proporcionar a formagao de conluios/carteis para manipular os pregos nas
licitagoes.
2.1.4. Nao sera admitida a participagao de empresas cujos dirigentes, socios, responsaveis, ou
qualquer um do(s) mesmo(s) seja(m) diretor(es), servidor(es) dir eta ou indiretamente da

Administragao Municipal.
2.1.5. Nao podera participar ainda pessoa juridica que, na data fixada para apresentagao dos
envelopes, estejam suspensas do direito de licitar ou de contratar com a Administragao Publica,
ou declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
2.1.6. Nao sera admitida a participagao de empresas cujo(s) socio(s) seja(m) socio(s) de outra
empresa participe no certame, onde, caso ocorra, somente uma das empresas podera
concorrer.

2.I.6.I. A regra valera mesmo que o socio ou dirigente designe um procurador para
representar a outra empresa participe.
2.1.7. Nao ser£ admitida a participagao de empresas cujo(s) responsavel(eis) tecnico(s)
possuam quaisquer vinculos com outra empresa participe no certame, onde somente uma das
empresas podera concorrer.
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2.1.8- Para averiguagao do disposto contido no item 2.1.1 acima, as licitantes apresentarao junto
aos documentos exigido na habilitagao, consulta impressa atraves da Consulta Consolidada da
Pessoa Juridica, emitido via internet no sitio do https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para
comprovagao ou nao se a empresa sofre sangao da qual decorra como efeito restrigao ao direito
de participar em licitagoes ou de celebrar contratos com a Administragao Publica. Ou tal
consulta podera ser realizada pela Comissao Permanente de Licitagao, quanto da analise dos
documentos de habilitagao.
2.1.9 - Nao poderao participar da Licitagao, empresas, inclusive subcontratadas, que tenham
sido consideradas suspensas e/ou inidoneas por qualquer orgao ou entidade da Administragao
Publica Direta ou Indireta Estadual ou que estejam em recuperagao judicial ou com falencia

decretada.
2.1.10- Nao podera participar empresa que nao explore ramo de atividade compativel com o
objeto desta licitagao, sendo a empresa sumariamente eliminada do certame.

2.1.11- Sociedades constituidas sob a forma de Cooperativas na forma prevista no art. 5° da Lei

12.690/2012.
2.1.12-. JUSTIFICATIVA VEDAgAO A PARTICIPAgAO DE COOPERATIVAS
6 justificada com base
2.1.12.1. A vedagao a participagao de cooperativas prevista no item 2.2.
aos arts. 4°, incisosIe II, e 5°, da Lei 12.690/2012, com base na k Stimula 281 do TCU, ao Termo de
Conciliagao Judicial entre a Uniao e o Ministerio Pdblico do Trabalho, de 5/6/2003, e ao art. 4° da
Instrugao Normativa n°. 2/2008 SLTI/MPOG. Por forga do inc. VI do § 4° do art 3° da Lei
Complementar n° 123/06 nao possuem tratamento diferenciado.

-

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 condigoes exigidas para cadastramento
ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria

qualificagao.
2.2.2 - O licitante que pretende se fazer representar nesta licitagao devera entregar a Comissao,
juntamente com os envelopes devidamente lacrados, original ou c6pia autenticada de
procuragao particular, com firma reconhecida em Cartorio, ou pdblica, outorgando amplos
poderes para o mandatario representar a licitante nesta licitagao especificamente. Quando o
representante for titular da empresa, dever& entregar o original ou copia autenticada do
documento que comprove tal condigao.
2.2.2.I. DAS CONDICOES DE

PARTICIPACAO

DURANTE AS SESSOES PUBLICAS

PRESENCIAIS
2.2.2.I.I. Conforme Decreto Municipal n°. 047/2021, e os que eventualmente o substituam,
disponxvel no site da Prefeitura Municipal de Pacoti, que trata das regras de isolamento social,
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so poderao adentrar no Setor de Licitagoes / Sala de Sessoes, os representantes (licitantes) que
estiverem fazendo o uso de mascara de protegao. O nao uso por parte do representante nao
resultara em exclusao do certame, no entanto o mesmo podera apenas entregar os envelopes de
Habiiitacao/Proposta de Precos, preenchendo protocolo apropriado e nao permanecer no
ambiente da sessao.
2.2.2.I.2. Para todos os presentes, sera organizado o ambiente da sessao de julgamento com
afastamento minimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distancia entre os presentes.
2.2.2.I.3. Importante o uso de alcool, preferencialmente em gel, para higienizagao.
2.2.2.I.4. Vedagao de presenga, na sessao, de representantes das empresas e de agentes ptiblicos
pertencentes ao grupo de risco.
2.2.2.I.5. Necessario observar que nao se trata aqui de invasao as competencias dos 6rgaos de
vigilancia sanitaria, mas tao-somente de recomendagoes 4s unidades administrativas e comissao
de licitagao no sentido de mitigar a propagagao da pandemia, garantindo maior seguranga a
todos os presentes nas sessoes presenciais (inclusive eventuais cidadaos), estimular a
participagao de empresas interessadas no certame, oferecendo-lhes um ambiente adequado de
disputa, e salvaguardar os agentes de compras.
2.2.2.I.6. Sera permitida a entrada de pessoas para assistirem as sessoes publicas desde com
utilizagao de mascara de protegao, manter o afastamento previsto no item 2.2.2.1.2 e nao
pertencer ao grupo de risco.
2.2.2.I.7. Cumprimento de outras normas determinadas pelas autoridades sanitarias de saude.

- 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 habilitagao, estando a Administragao obrigada a julgar e responder
em ate 03 (tres) dias uteis.
2.2.3.1 - O licitante podera impugnar os termos deste edital ate o segundo dia util que anteceder

2.2.3

a abertura dos envelopes de habilitagao.

2.2.3.2 - As impugnagoes e pedidos de esclarecimento poderao ser protocolizadas fisicamente
na sede da Comissao Permanente de Licitagao, ou via o e-mail licitacao@pacoti.ce.gov.br, desde

que assinado digitalmente via certificado digital.
2.2.4 - A participagao na Licitagao implica na aceitagao integral e irretratavel pelas Licitantes,
dos termos, clausulas, condigoes deste Edital, que passarao a integrar o contrato como se
transcrito, com lastro na legislagao referida no preambulo da Licitagao, bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das normas tecnicas aplicaveis, nao sendo
aceita, sob qualquer hipotese, alegagao de seu desconhecimento em qualquer fase do
procedimento licitatorio e execugao do contrato.
2.2.5 - Somente poderao participar da Licitagao empresas legalmente constituidas e
estabelecidas, que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfagam,
integralmente, a todas as condigoes deste Edital.
2.2.6 - E vedada a qualquer pessoa, a representagao de mais de 01 (uma) empresa na presente
Licitagao.
2.2.7 - Quaisquer esclarecimentos referentes 4 presente Licitagao poderao ser obtidos no horario
das 08:00 as 12:00 horas, na Comissao de Licitagao.
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2.2.8 - Todas as duvidas deverao ser comunicadas por escrito, diretamente a PMP no enderego
constante deste Edital.
2.3 - DA OBTENgAO DO EDITAL

Anexos, podera ser obtido no site do TCE-CE,
https: / /licitacoes.tce.ce.pov.br/ ; no site da Prefeitura Municipal de Pacoti - PMP,
www.pacoti.ce.pov.br: ou na sede da Comissao de Licitagao.
Este Edital com seus

2.3.1

2.4 -Nao serao aceitas propostas de:
2.4.1 - Empresa entre cujos diretores, respons&veis legais ou tecnicos, membros de conselho
tecnico, consultivo, deliberative ou administrativo, ou socios, figure quem 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

2.5.1 - 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.
2.5.2 - 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.
2.5.3 - 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.

Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponded ao 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
2.5.4

-
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3.0 - DA HABILITACAO

- Certificado de Registro Cadastral (CRC) de fornecedores expedido por
dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da licitagao.

3.1

esta Prefeitura,

3.1.1 - Relativa a habilitacao iuridica:

3.1.1.1 - Cedula de identidade do respons&vel legal;
3.I.I.2. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de
empresa mercantdl da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou
agenda, apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem
sede a matriz.
3.I.I.3. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em
se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de
documentos de eleigao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,
filial ou agenda, apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta
onde tem sede a matriz.
3.1.1.4. INSCRIGAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da
diretoria em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar
o registro no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbagao
no Cartorio onde tem sede a matriz.
3.I.I.5. DECRETO DE AUTORIZAGAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAGAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
3.1.2 - Relativa a Habilitacao Fiscal e Trabalhista:

3.1.2.1 - Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
3.1.2.2 - Prova de inscrigao 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 equivalente, na forma da lei;

a) A prova de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser atendida pela apresentagao
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 comprovagao 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.
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c) A comprovagao para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de Certidao Negativa
de D6bitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do licitante, ou Positiva com Efeitos de
Negativa.
3.1.2.4 - Certificado de Regularidade de Situagao (CRS) perante o FGTS;
3.1.2.5 - Prova de inexist§ncia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
a apresentagao de certidao negativa, nos termos do Titulo Vll-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N°. 5.452, de 1° de maio de 1943.
3.1.3

- Relativa a qualificacao tecnica:

3.1.3.1 - Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, com
identificagao do assinante e firma reconhecida, devidamente registrado/averbado no CRC Conselho Regional Contabilidade, comprovando que a Licitante, prestou ou esta prestando
servigos compativeis com o objeto da licitagao.
3.1.3.2- Prova de inscrigao, ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional
Contabilidade (CRC), da localidade da sede da PROPONENTE;
3.1.3.3- Comprovagao da licitante de possuir, em seu quadro permanente, na data da licitagao,
profissional de nivel superior, reconhecido pelo CRC - Conselho Regional de Contabilidade,
com experiencia comprovada atraves de atestados, declaragoes ou afins, em servigos
compativeis com o objeto da licitagao, vedada a participagao de profissional como responsavel
tecnico de mais de uma licitante, caso em que, constatado tal fato, devera o profissional optar
por uma das licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitagao sumaria de todas as
concorrentes.
a) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

b) O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio atraves de c6pia da "ficha ou livro de
registro de empregado" e copia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS ou
Contrato de Prestagao dos Servigos.
c) O socio, comprovando-se a participagao societ&ria atraves de copia do Contrato social e
aditivos, se houver devidamente registrado(s) na Junta Comercial.
3.1.3.4- Apresentar declaragao expllcita de disponibilidade de equipamentos e instalagoes e
equipe tecnica para a prestagao dos servigos, constando de relagao de equipamentos e relagao
da equipe tecnica disponlvel para prestagao dos servigos.
3.1.3.5.1 - Declaragao emitida pelos profissionais componentes da equipe tecnica, afirmando que
fazem parte da equipe tecnica da empresa.
3.1.4

- Qualificacao Economico-Financeira:

3.I.4.I. Balango patrimonial e demonstragoes contabeis (DRE) do ultimo exercicio fiscal, ja
exiglveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da
licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro Diario - estes
termos devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situagao financeira
da empresa, com vistas aos compromissos que tera de assumir caso the seja adjudicado o objeto
licitado, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo vedada sua substituigao por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por Indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (tr£s) meses da data de apresentagao da proposta;
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3.1.4.2. Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragdes
Cont&beis assim apresentados:
a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicflio da Licitante, acompanhados de copia do termo de abertura e de encerramento do
Livro Diario do qual foi extraido.
b) Sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades anonimas regidas pela Lei
n°. 6.40ÿ76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicflio da licitante;
ou publicados na imprensa oficial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o
lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jomal de grande circulagao
editado na localidade em que est& a sede da companhia;
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua sede;
caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresaria, devera sujeitar-se as
normas fixadas para as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro na Junta
Comercial.
d) As empresas constituidas a menos de um ano: apresentarao deverao apresentar
demonstrative do Balango de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial do domicflio da Licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento
do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial assinado pelo sdciogerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabflidade.
3.I.4.3. Entende-se que a expressao "na forma da lei" constante no item 3.1.4.1, no minirno:
balango patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou orgao competente, termos de
abertura e encerramento).
3.I.4.4. As copias deverao ser originarias do Livro Diario devidamente formalizado e registrado.
3.1.4.5. A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED poder& apresenta-lo
na forma da lei.
3.1.4.6. Entende-se que a expressao "na forma da lei" constante no item 3.1.4.5 engloba, no

minimo:
a) Balango Patrimonial;
b) DRE - Demonstragao do Resultado do Exercicio;
c) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diirio;
d) Recibo de entrega de escrituragao contabil digital; (Para ejeito o que determina o Art. 2° do
Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018);
QBS1: A autenticagao de livros contabeis das pessoas juridicas nao sujeitas ao Registro do
Comercio, podera ser feita pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped, instituido pelo
Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentagao de escrituragao contabil
digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministerio da
Fazenda. (Art. 1° do Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018).
3.I.4.7. As copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
3.I.4.8. A Escrituragao Digital devera estar de acordo com as Instrugoes Normativas (RFB n°
1420/2013 e RFB n° 1594) que tratam do Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED. Para
maiores informagoes, verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigencia de
apresentagao do Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser apresentado no prazo que
determina o art. 5° das Instrugoes Normativas da RFB, bem como o que determina a
Jurisprudence no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
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31.4.9. Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distributor da sede da pessoa jurfdica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data nao superior a 30
(trinta) dias;
3.1.4.91. Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devet ser comprovado
o acolhimento do piano de recuperagao judicial ou a homologacao do piano de recuperagao
extrajudicial, conforme o caso.
3.1.5- DEMAIS EXIGENCIAS:
31.5.1 Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condigao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, com firma reconhecida em cartorio do declarante, estando as
informagoes sujeitas a conferencia pelo pregoeiro ou quern este indicar, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital,
31.5.2 Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo
da habilitagao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93) com firma
reconhecida em cartorio do declarante, estando as informagoes sujeitas & conferencia pelo
pregoeiro ou quern este indicar..
3.1.6 - Todos os documentos apresentados para habilitagao deverao estar em nome do licitante,
como o numero do CNPJ/MF e, preferencialmente, com enderego respectivo, devendo ser
observado o seguinte:
3.1.7 - Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao estar com o numero do CNPJ da
matriz, ou:
3.1.7.1 - 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 6 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 autorizagao para a centralizagao;
31.7.2 - Se o licitante for a matriz e o fornecedor da prestagao dos servigos for a filial, os
documentos deverao ser apresentados com o ntimero do CNPJ/MF da matriz e da filial,
simultaneamente; ou
31.7.3 - Serao dispensados da apresentagao de documentos com o numero do CNPJ/MF da
filial aqueles documentos que, pela prdpria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.
31.8 - A falta de qualquer documento listado nesta clausula terceira; a sua irregularidade; o seu
vencimento; a apresentagao de documentos de habilitagao fora do envelope lacrado e especifico
(Envelope A), tornari a empresa respectiva inabilitada no presente certame, sendo-lhe devolvido,
lacrado, o Envelope B.
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, sendo aceita a remessa via postal, tendo em seu frontispicio os seguintes dizeres:
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
TOMADA DE PRECOS Ne XXXX.XX.XX
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAgAO

PROPONENTE:
a) Os documentos necessarios a participagao na presente licitagao poderao ser apresentados
em originais ou publicagao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia
autenticada em Cartorio (Art. 32 da lei n°. 8.666/93), sendo aceito autenticagao eletronica e em
hipotese alguma serao autenticados documentos durante a sessao por membros da comissao,
aqueles que por ventura venha necessitar de alguma autenticagao, devera se apresenta com
no minimo uma hora de antecedencia para possiveis autenticagoes, a fim de evitar tumultos.
INFORMAgOES SOBRE OS ENVELOPES:
a) Os licitantes que desejarem enviar os envelopes via CORREIO, deverao enviar 01 (um) unico
envelope LACRADO contendo dentro os outros 02 (dois) envelopes LACRADOS com a
documentagao referente a Habilitagao (um envelope), e a Proposta de Pregos (um envelope). A
Comissao de Licitagao nao se responsabilizard se os mesmos nao chesarem a tempo habil para
a abertura do certame.
b) A Comissao de Licitagao nao se responsabilizarao por envelopes que chegarem ap6s a
licitagao; caso mandem pelo correio, certifiquem-se com o setor de licitagao a chegada do
mesmo, pelo menos 24h (vinte e quatro horas) antes da licitagao, os envelopes de documentagao
enviados pelo correio caso nao forem abertos os mesmos serao fragmentados caso a empresa
nao os retire no prazo de 30 (trinta) dias.
c) A inversao dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a colocagao da
Proposta de Pregos no envelope dos Documentos de Habilitagao, acarretar& a exclusao sumaria
da proponente no certame.
4.0 DA PROPOSTA DE PREÿO

4.1 - O prazo de validade da Proposta de Pregos, nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao.
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.

E vedada a utilizagao de qualquer elemento, criterio ou fator sigiloso ou reservado, que
possa, ainda que indiretamente, elidir os princlpios que regem o procedimento licitatorio,
conforme estabelece o Estatuto da Licitagao Ptiblica.
4.3

-

4.4 - Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem prego ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
4.5 - Nao serao admitidos pregos ofertados a nivel simbolico, irrisorio ou igual ao valor zero.
4.6 - Serao desclassificadas as propostas que nao atendam &s exig§ncias deste Edital, ou ainda,
apresentem pregos manifestamente inexequiveis.
4.7 - A proposta de pregos devera ser apresentada em envelope lacrado em original, contendo o
nome, razao social, enderego da empresa e o numero do cadastro nacional de pessoas juridicas
(CNPJ) do Ministerio da Fazenda, redigida com clareza, sem emendas rasuras, acrescimos,
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entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada e assinada pelo seu representante legal
(devidamente identificado), contendo o valor total global para os 12 (doze) meses de execugao
dos servigos, expressos em reais, em algarismo e por extenso.
4.8 - Os pregos propostos deverao ser apresentados na Plardlha para licitagao, indicando os
mesmos quantitativos especificados nos anexos a este Edital e conforme Minuta da Proposta de
Pregos.
4.9 - Havendo divergencia entre o prego por extenso e o numeral prevalecera o prego por
extenso.

4.10 - No prego global ofertado para realizagao dos servigos, deverao estar inclusos todos os
custos diretos e indiretos que incidam sobre a realizagao dos servigos, impostos e taxas;
encargos previdencifirios e trabalhistas e outros que incidam sobre a realizagao dos servigos.
4.11 - A proposta de pregos 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 indicagoes:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
TOMADA DE PRECOS N° XXX.XX.XX
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREGOS
PROPONENTE:

4.12 - As Licitantes, antes da elaboragao das propostas, deverao proceder a verificagao e
comparagao minuciosa de todos os elementos tecnicos fomecidos, observando que:
4.12.1 Todas as ddvidas deverao ser comunicadas por escrito, diretamente a Comissao de
Licitagao, no enderego constante do preambulo do Edital, ate a data referida nas condigoes de
participagao.
4.13 - A Comissao de Licitagao enviara as respostas as duvidas suscitadas aos Licitantes por
meio eletrdnico, ate a data referida nas condigoes especlficas de licitagao do Edital, tornando-as
publicas, para conhecimento de todos os cidadaos.
4.14 - 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 CRITfiRIO DE JULGAMENTO

5.1 - A presente licitagao sera julgada pelo criterio, do MENOR PRECÿO GLOBAL, conforme
inciso I, § la, do art. 45 da Lei Federal na 8.666/93.
5.2- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PREQD entre as licitantes classificadas;
5.3 - Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a comissao de licitagao aplicara os criterios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
5.3.1 - Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superior
ao melhor prego.
5.4 - Para efeito do disposto no 5.3.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
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I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco
minutos, sob pena de preclusao, situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto

licitado;
II - Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipotese do item 5.3.1 deste Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito,
tambem todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusao;
III - no caso de equivaltiicia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 5.3.1 deste Edital, sera
realizado sorteio para definir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta;
5.5 - Na hipdtese da nao-contratagao nos termos previstos no item 5.4 deste edital, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.6 O disposto no item 5.3 somente se aplicara quando a melhor oferta initial nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

-

-

6.0 DO PROCESSAMENTO DA LICIT AQAO

6.1 - A presente Licitagao na modalidade Tomada de Pregos sera processada e julgada de acordo
procedimento estabelecido no art. 43 da Lei Federal ns 8.666/93 e suas alteragdes

com o

posteriores.
6.2 - Ap6s 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 pela Comissao deste
Municipio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.
6.4 - £ facultado k Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitagao, promover
diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao
de documentos ou informagoes que deveria constar originariamente da proposta.
6.5 - Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que ser&
assinada pela Comissao de Licitagao e os licitantes presentes, conforme dispoe § le do art. 43 da
Lei Federal na 8.666/93.
6.6 - O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagao, e a proposta de
pregos sera realizado simultaneamente no dia, hora e local previstos neste Edital.
6.7 - Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITACAO, "B" "PROPOSTA DE
PREGOS", proceder-se-& 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.
6.9 - Divulgado o resultado da habilitagao, a Comissao, ap6s obedecer ao disposto no art. 109,
inciso I, alinea "a", da Lei Federal ns 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 na 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.
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7.0 DA ADJUDICAgAO E HOMOLOGAgAO

7.1- A adjudicagao da presente Iicitagao ao licitante vencedor ser3 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 a qualquer dos iicitantes o direito de reclamagao ou indenizagao.
8.0 DO CONTRATO
8.1 - Serd 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 ne 8.666/93 e suas alteragoes.
8.3 - Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta vencedora e seus
anexos, bem como os demais elementos concernentes & Iicitagao, que serviram de base ao
processo licitatorio.
8.4 - O prazo de convocagao a que se refere o subitem 8.1, poderi ter uma unica prorrogagao
com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administragao.
8.5 - E facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar o "Termo de Contrato" no
prazo e condigoes estabelecidos, convocar os Iicitantes remanescentes, obedecendo a ordem de
classificagao estabelecida pela Comissao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes
propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a Iicitagao consoante preve a Lei Federal ne

8.666/93.
8.6 - Ocorrendo inexecugao contratual por qualquer motivo, reserva-se ao 6rgao contratante o
direito de optar sucessivamente pela oferta mais vantajosa e pela ordem de classificagao, nas
mesmas condigoes do licitante vencedor.

9.0 DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE
9.1 Conforme condigoes previstas no Anexo II - Termo de Referenda

10.0 DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA

10.1 Conforme condigoes previstas no Anexo II - Termo de Referenda
11.0 - DA DURAgAO DO CONTRATO

11.1 - O 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 alteragoes.
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12.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PREgO

12.1 - Ser4 admitido o reajustamento dos pregos, somente se ultrapassado o prazo minimo, com
as devidas e justificadas prorrogagoes contratuais, de 12 (doze) meses da data do inlcio dos
servigos, onde sera adotado o IGPM, apurado e divulgado pela Fundagao Getdlio Vargas - FGV,
ou outro que venha a substitul-lo, de acordo com a conveniencia da Administragao.
13.0 - DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1 - Conforme condigoes previstas no Anexo II - Termo de Referenda
14.0 - DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS

14.1 - Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas, garantida a previa defesa, a
Administragao podera aplicar & ADJUDICATARIA E CONTRATADA, as seguintes sangoes:
a) advert£ncia;
b) multa:
b.l) Multa de 10% (dez por cento) pelo nao cumprimento de clausula ou condigao prevista no
contrato;

b.2) Multa de 0,3% (tres decimo por cento) ao dia ate o trig£simo dia de atraso, por paralisagao
dos servigos;
b.3) Os valores das multas referidas nestas cl&usulas serao descontados ex- officio da
ADJUDICATARIA/CONTRATADA, mediante subtragao a ser efetuada em qualquer fatura de
credito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Pacoti, independente de
notificagao ou interpelagao judicial ou extrajudicial;
c) suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de at6 2 (dois) anos;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que a contratante promova sua
reabilitagao.

15.0

- DA RESCISAO CONTRATUAL

15.1 - O instrumento contratual firmado em decorrencia da presente licitagao podera ser
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei Federal ne 8.666/93.
15.2 - Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei
Federal na 8.666/93, k Contratante sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisosIa IV,
paragrafos la a 4a, da Lei citada.
16.0

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. Dos atos decorrentes das decisoes da Comissao Permanente de Licitagoes, caberi recurso,
com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da intimagao do ato, contados
da data da publicagao na imprensa oficial, do respectivo julgamento, ou no caso do artigo 109, §
1° de Lei n° 8.666/93, imediatamente ap6s a lavratura da respectiva ata. Se presentes os
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prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por
comunicagao direta aos interessados.
16.2. Interposto o recurso, sera comunicado &s demais proponentes que poderao impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias titeis.
16.3. Os recursos deverao ser interpostos mediante petigao devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente, dirigida a Comissao de Licitagao da Prefeitura Municipal
de PACOTI.
16.4. Todos os recursos administrativos deverao ser encaminhados somente para o e-mail
oficial. licitacao@pacoti.ce.gov.br. No sentido de mitigar a propagagao da pandemia, garantindo
maior seguranga a todos os envolvidos.

16.5. O recurso sera dirigido a(s) Secretaria(s), por intermedio do(a) Presidente(a), o(a) qual
poder& reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazelo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo
de 05 (cinco) dias titeis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretario(s).
16.6. Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pela
Licitante.
16.7. Nao serd concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatdrios ou
quando nao justificada a intengao de interpor o recurso pelo Licitante.
16.8. O recurso tera efeito suspensivo.
16.9. O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

16.10. A intimagao dos atos decisorios da administragao — Presidente(a) ou SecretArio(s) — em
sede recursal sera feita mediante afixagao de copia do extrato resumido ou da Integra do ato no
flanelografo da Comissao e da Prefeitura de PACOTI, como tambem na forma original da
publicagao do aviso de licitagao.
16.11. Os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos
interessados na sede da Comissao de Licitagao.
16.12- DA FORMALIZAgAO DO RECURSO AMINISTR ATIVO:
a)- O pedido de objegao devera ser apresentado em duas vias pelo representante legal da
empresa no setor de licitagao no prazo estipulado no item 16.1, com dados de contato da
impugnante no qual a Comissao enviara resposta ao pedido.
b)- Somente serao aceitas as objegoes mediante petigao confeccionada em maquina datilografica
ou impressora eletrdnica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes requisitos:
i) O enderegamento Presidente da Comissao de Licitagao da Prefeitura de PACOTI;
ii) A identificagao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domidlio, ntimero do documento de identificagao, devidamente datada, assinada dentro do

prazo editalicio;
iii) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra
razoados;
iv) O pedido, com suas especificagoes.
16.12.1. O recurso apresentado em desacordo com as condigoes deste edital nao serao
conheddos.
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«:

- DA DOTACAO ORGAMENTARIA

17.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com o vencedor, estao consignadas
no TERMO DE REFERENCIA ANEXOI
18.0

- DA SUBCONIRATACAO DOS SERVICOS

18.1 - Nao sera admitida a sub-contratagao, sob quaisquer hipoteses, dos servigos contratados
com base no presente Edital de Tomada de Pregos.

- DA FISCALIZAgAO DOS SERVigO

19.0

19.1 - 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
anotagoes e ressalvas acerca da corregao ou incorregao da execugao dos servigos, determinando
o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados, ao qual compete ainda:
I - Receber provisoria e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderd ser
realizado o pagamento de que trata a clausula sÿtima, 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.
20.0 - DAS DISPOSigOES 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 provocagao 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 6rgaos e/ou entidades da Administragao, Autarquias,
Empresas Publicas ou FundagSes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico Municipal de
Pacoti, participar como licitante, direta ou indiretamente por si ou por interposta pessoa, dos
procedimentos desta Licitagao.
20.3 - A homologagao da presente Licitagao sera feita pela autoridade competente, conforme
dispoe o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal ne. 8.666 de junho de 1993.
20.4 - A CPL podera conceder tolerancia de atd 15 (quinze) minutos de atraso apos a hora
marcada para o inicio da licitagao.
20.5 - Os casos omissos e as ddvidas suscitadas com relagao a este Edital e seu anexo serao
resolvidos pela Comissao Permanente de Licitagao.
20.6 - Os licitantes considerados EPP ou ME gozarao do disposto na LC n° 123/2006 e
alteragoes.
20.7 Este Edital e seus elementos constitutivos, podera ser obtido na Comissao Permanente de
Licitagao a AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO - PACOTI CEARA, mediante Termo de Retirada de Edital/ Protocolo, nos horarios de 08h00min as
14h00min e/ou pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Ceara - TCE
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(https://licxtacoes.tce.ce.gov.br/mdex.php/licitacao/ abertas) ou ainda pelo Site Oficial da
Prefeitura Municipal de PACOTI (https:/ / www.pacoti.ce.gov.br/’).
20.8 - Para dirimir qualquer controversia decorrente deste certame, o Foro competente e o da
Comarca de Pacoti, Estado do Ceara, excluldo qualquer outro.

Pacoti/ CE, 04 de ji

le 2021.

SASCKELLY PE$S0'A PEREIRA
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Pacoti
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TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
1. DO OBJETO:

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE PACOTI E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO,
PLANEJAMENTO E FINANgAS DO MUNICIPIO DE PACOT1/CE, NA ELABORACAO,
ANALISE E ENVIO DAS INFORMAgOES SOCIAIS COMO RAIS,SEFIP/GFIP,DIRF E
DEMAIS INFORMAgOES REFERENTE A RECEITA FEDERAL E INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

2. DA JUSTIFICATIVEA:
A abertura de processo administrativo visando a contratagao do objeto em tela 6 de
extrema importancia para que de uma forma ampla, possamos ser orientados e acompanhados
na atividade de elaboragao e demais procedimentos referentes a folha de pagamento,
atendendo sempre a Legislagao Social e Trabalhista vigente e proporcionando a manutengao
das atividades administrativas das Secretarias, promovendo o aperfeigoamento das pr&ticas
administrativas e melborando a qualidade dos servigos prestados pelo ente publico. A
relevancia da contratagao do objeto esta alicergada em obtermos orientagoes t6cnicas
especializadas para uma politica estrategica de recursos humanos efetiva e alinhada com as
peculiaridades da Prefeitura Municipal de Pacoti, pois alem de proporcionar uma melhor
gestao de pessoal, ferramentas, desenvolvera mecanismos, modernos e eficientes para
acompanhar e sanar possiveis falhas nos procedimentos administrativos relativos a gestao de
pessoal, de modo que aumente a transparency dos fatos e a melhoria no controle de pessoal. E
importante destacar que os servigos de elaboragao de tabelas de vencimentos e vantagens,
processamento de c&lculos e descontos, GFIP/SEPIP, RAIS, de acordo com a legislagao
vigente, alem de possibilitar a geragao de relatorios gerenciais e arquivos com informagoes
que atendam as solicitagoes da Gestao Municipal, atendera tambem as exigencias legais de
orgaos externos, como a Previdencia Social, Receita Federal, Ministerio do Trabalho e
Emprego e Tribunal de Contas. Assim sendo, a presente contratagao dare suporte aos
ordenadores de servigos, visando otimizar os trabalhos administrativos relacionados com a
gestao administrativa de Recursos Humanos, bem como apoio tecnico a criagao das melhores
rotinas de trabalho que se enquadrem nos parametros de legalidades e obedegam a todos os
princfpios diretos e indiretos relacionados a Administragao Publica. Deste modo, para
conseguir realizar as diversas atividades acima descritas com sucesso e em total atendimento
da legislagao vigente e preciso possuir um know how juridico que, muitas vezes, o quadro de
funcion&rios publicos nao dispoe. Logo, a assessoria de empresa especializada para o setor de
recursos humanos e importante para garantir, com a devida orientagao, de que os
procedimentos administrativos de gestao sejam executados de forma correta com total
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atendimento da legislagao vigente, evitando assim desperdicio de recursos publicos.
Entendendo que no momenta essa municipalidade nao dispoe de equipe tacnica qualificada
para assumir atividades desta natureza, ou que embora houvesse, o apoio tecnico e
indispensavel como ferramenta continua de orientagao segura para os mais diversos assuntos
humanos,
de
recursos
setor
do
cotidiano
introduzidos
no
necessitando, os agentes publicos envolvidos, de constante orientagao na elaboragao dos
procedimentos administrativos a fim de estarem dentro da sua legalidade e consonancia com a
legislagao vigente. Deste modo, justifica-se a necessidade de se ter a disposigao
permanentemente, apoio tecnico qualificado em todos os momentos dos procedimentos
administrativos executados pelo setor de recursos humanos do municipio.
3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

ITEM
N°

UNID. QUANT.

ESPECIFICACAO

CONTRATACAO

DE

PLANEJAMENTO

E

VALOR VALOR
UNIT. GLOBAL

EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA
ADMINISTRACAO,
DE
MUNICIPAL
1

2

MUNICiPIO

FINANQAS
PACOTI/CE,

DO

NA
ELABORACAO, ANALISE E ENVIO DAS
INFORMACOES SOCIAIS COMO RAIS,
E
DEMAIS
DIRF
SEFIP/GFIP,
A
RECEITA
INFORMACOES REFERENTE
FEDERAL E INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA, JUNTO AO INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DO MUNIClPIO DE
PACOTI, NA ELABORACAO, ANALISE E
ENVIO DAS INFORMACOES SOCIAIS
COMO RAIS, SEFIP /GFIP, DIRF E DEMAIS
INFORMACOES REFERENTE A RECEITA
FEDERAL E INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
DE

Mes

12

R$
5.500,00 66.000,00

Mes

12

R$
R$
1.500,00 18.000,00

R$

4. DO DETALHAMENTO DOS SERVICOS
4.1. Elaboragao e individualizagao mensal de GFIP;
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4.2. Elaboragao mensal de SEFIP;
4.3. Elaboragao anual da RAIS;
4.4. Acompanhamento Mensal dos repasses junto ao Regime Geral de Previdencia Social;
4.5. Acompanhamento Mensal dos pagamentos de parcelamentos junto a INSS e Caixa
Economica (FGTS);
4.6. Manutengao da adimplencia no que se referem a INSS, FGTS e Receita Federal.
4.7. Acompanhamento mensal da gestao de folha de pagamento, com a anAlise dos itens
remuneratorios inclusos em folha, em conformidade com as leis existentes, visando adotar
mecanismos de controle de orientagao quanto aos aspectos legais, administrativos;
4.8. Assessoramento mensal a politica de recursos humanos, por meio do acompanhamento
aos
pianos de carreiras dos servidores, a fim de operacionalizar a evolugao funcional dos
mesmos, de acordo com as possibilidades contidas nos referidos instrumentos legais;
4.9. Assessoramento na Area de Recursos Humanos, com a realizagao de atividades
padronizagao dos atos administrativos, a fim de permitir a administragao um sistema
perfeito de controle de pessoal, com adogao de novos mAtodos e fluxos operacionais:
4.10. Acompanhamento no planejamento financeiro com vistas a implementagao da politica
salarial dos servidores;
4.11. Acompanhamentos as demandas de materia de competencia da Prefeitura Municipal de
Pacoti - CearA no que se refere aos atos legais e administrativos:
4.12. Elaborar pareceres tecnicos, de materias administrativas, conforme solicitagao do titular
da
pasta;
4.13. Apresentagao de dados que possa subsidiar a Prefeitura Municipal de Pacoti-CearA, no
tocante ao impacto financeiro, com implantagao de progressao de acordo com o piano de
cargos, carreiras e remuneragao do magisterio entre outros adicionais e reajustes salariais do
quadro de servidores desta prefeitura.
5. PRAZO DE EXECUgAO E DURAgAO DO CONTRATO
5.1. O prazo de execugao do(s) servigo(s) objeto desta contratagao se dara a partir da data da
Ordem de Servigos ate 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.
5.2. O contrato tera um prazo de vigAncia a partir da data da assinatura ate 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragoes posteriores.
6. DO LOCAL DE EXECUgAO DOS SERVigOS:

6.1. Os servigos deverao ser iniciados no prazo mAximo de 05 (cinco) dias, ap6s a emissao da
ordem de servigos, nos locais determinados pela Secretaria de Competencia.
6.2. Para os servigos objeto deste projeto bAsico devera ser disponibilizados de forma
presencial, na sede da prefeitura, e nao presencial, conforme abaixo especificados:
6.2.1. A carga horaria PRESENCIAL refere-se a demanda realizada no ambito do 6rgao
Contratante, realizado somente por profissionais devidamente habiHtados, e em observancia
ao que prescreve o instrumento convocatorio/ edital e seus anexos, avocando para si todas as
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despesas decorrentes tais como (custo com mao de obra, transporte, alimentagao e
hospedagem), isentando o Municipio de qualquer despesa adicional.
6.2.2. A carga horÿria NAO PRESENCIAL refere-se a demanda consultiva prestada por escrito
atraves de correio eletrordco (e-mail), de forma convencional via consulta escrita formalizada,
via telefone, chat de mensagem, on outro recurso de tecnologia da comunicagao e informagao,
que sera ilimitada e em tempo integral, prestada pela contratada em localindicado por esta.
6.2.2.1 Os servigos NAO PRESENCIAIS em tempo integral de consultoria, serao prestados em
local indicado pela contratada, sem limite de quantidade para realizagao de consultas a serem
feitas por servidores do municipio decorrentes de diividas suscitadas em face de fatos
supervenientes, devendo toda e qualquer orientagao ser dada de forma formal,
preferencialmente no formato de parecer, somente por profissionais devidamente habilitados,
e em observancia ao que prescreve o instrumento convocatorio/edital e seus anexos.
7. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:
7.1. Obriga-se a CONTRATADA a:
7.1.1.- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties,
seguros, fretes - carrego e descarrego, decorrentes da execugao dos servigos/ fornecimento
dos itens, sem qualquer onus para a Prefeitura.
7.2.2- Manter a compatibilidade com as obrigagoes assumidas, durante todo o processo deste
servigo/compra, de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
7.2.3- Substituir &s suas expensas, todo e qualquer bem/ servigo entregue em desacordo com
as especificagSes exigidas e padroes de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou que vier a
apresentar problema quanto ao seu desempenho dentro do periodo de garantia ou prazo de

validade.
7.2.4- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo ate a entrega do item, incluindo as entregas feitas por
transportadoras.
7.2.5- Responsabilizar-se pela fiel entrega dos itens no prazo estabelecido.
7.2.6- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamagoes ou
orientagoes se obriga a atender prontamente.
7.2.7- Aceitar nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
do art. 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
7.2.8 - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas
ou conexas com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais
passives, impostos, alimentagao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios,
equipamentos de protegao individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e servigos, licengas
em repartigoes publicas, registros, autenticag5es do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos
os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio
entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante.
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7.2.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do
contrato a ser firmado.
7.2.10 - Nao caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operagao financeira, sexn
previa e expressa autorizagao da contratante.
7.2. Obriga-se a CONTRATANTE a:
7.2.1. Assegurar os recursos orgament&rios e financeiros para custear o fornecimento dos

services.
7.2.2. Acompanhar, controlar e avaliar os servigos prestados observando os padroes de
qualidade, atraves da unidade responsdvel pela gestao do contrato.
7.2.3. Prestar a Contratada, em tempo habil, as informagoes eventualmente necessarias a
prestagao dos servigos.
7.2.4. Atestar as faturas e relatdrios correspondentes a prestagao de servigos, por interm£dio
do servidor competente.
7.2.5. Efetuar o pagamento devido pela execugao dos servigos, no prazo estabelecido, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigencias previstas.
8. DA SEGURANCA E DO SIGILO
8.1. A CONTRATADA serd responsdvel pela seguranga, guarda, manutengao e integridade
dos dados, programas e procedimentos fisicos de armazenamento e transporte das
informagoes existentes ou geradas durante a execugao dos servigos, em conformidade com a

legislagao vigente.
8.2. Guardar o mais absoluto sigilo em relagao aos dados, informagoes ou documentos de
qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgagao e/ou incorreta ou descuidada utilizagao.

9. ALTERAgOES CONTRATUAIS
9.1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou
supressoes no quantitative do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1ÿ, do art. 65, da Lei de Licitagoes.
10. PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO, REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E
REGIME DE EXECUgAO
10.1. Os pagamentos serao feitos de acordo com a realizagao dos servigos, em ate 30 (trinta)
dias do mes subsequente ao adimplemento da obrigagao e encaminhamento da documentagao
tratada neste subitem, observadas as disposigoes editalicias, atraves de credito na Conta
Bancaria do fomecedor ou atraves de cheque nominal, de acordo com os valores contidos na
Proposta de Pregos do licitante em conformidade com projeto basico.
10.2. Por ocasiao da realizagao dos servigos o contratado devera apresentar recibo em 02
(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da
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PREFElTURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE.
10.3. O pagamento fica condicionado, a satisfagao de todas as condigoes estabelecidas em
contrato e da comprovagao de regularidade para com os encargos previdenciarios, trabalhistas
e fiscais;
10.3.1. Devera vir acompanhada a fatura da nota fiscal os seguintes documentos:
a). Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional ser£ efetuada mediante
apresentagao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos
tributaries federais e a Dfvida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, na forma
da Portaria Conjunta RFB/ PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014;
b). A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Estadual dever& ser feita atraves de
Certidao Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c). A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Municipal;
d). Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
atraves de apresentagao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
e). Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas; Prova de inexistencia de debitos inadimplidos
perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao de Certidao Negativa.
10.4. Constatando-se, a situagao de irregularidade da contratada, ser£ providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias hteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
perfodo, a criterio da contratante.
10.5. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creditos.
10.6. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias k
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada k
contratada a ampla defesa.
10.7. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto a
regularidade fiscal e trabalhista.
10.8. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
10.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tribut&ria prevista na legislagao

aplicÿvel.
10.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE

DE4/

PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributerio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.11. REAJUSTE: O valor do presente Contrato nao ser£ objeto de reajuste antes de
decorridos 12 (doze) meses do seu registro, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGPM da Fundagao Getdlio Vargas.
10.12. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porAm de consequencias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situagao e termo aditivo, ser
restabelecida a reiagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuigao da Administragao para a justa remuneragao dos servigos, objetivando a
manutengao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II,
"d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
10.13. Independentemente de declaragao expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estao incluidas todas as despesas necessarias k execugao dos servigos, inclusive as
relacionadas com materials, equipamentos e mao-de-obra.
10.14. REGIME DE EXECUGAO: O Regime de execugao sera indireta em empreitada por
prego unitArio.
11. DAS SANCOES ADMINISTRATEAS
11.1. A licitante que, convocada pela Comissao Permanente de Licitagao para assinar o
instrumento de contrato, se recusar a faze-lo dentro do prazo previsto nesta TOMADA DE
PREGOS, sem motivo justificado aceito pela CPL, estara sujeita a suspensao temporaria de
participagao em licitagao promovida pelos orgaos do Municipio de PACOTI/CE, pelo prazo
de 02 (dois) anos.
11.2. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora
prevista no presente Termo, podendo a PMB rescindir unilateralmente o contrato. A
contratada sera aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de participagao em licitagao
promovida pelos 6rgaos do Municipio de PACOTI/CE, pelo prazo de 02 (dois) anos, periodo
durante o qual estard impedida de contratar com o Municipio de PACOTI/CE.
11.3. Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera declarada como inidonea para
licitar e contratar com o Municipio de PACOTI/CE.
11.4. As sangoes previstas neste Edital serao aplicadas pela PMB, k licitante vencedora desta
licitagao ou a Contratada, facultada a defesa previa da interessada nos seguintes casos:
11.4.1- de 5 (cinco) dias uteis, nos casos de ADVERTfiNCIA e de SUSPENSAO;
11.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAGAO DE
IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
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11.5. As sangoes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARACAO DE IDONEIDADE
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE PACOTI/CE, poderao ser
aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste Termo;
11.6. As sangoes de SUSPENSAO e de DECLARACAO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE PACOTI/CE, poderao tambem ser aplicadas as
licitantes ou aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com qualquer orgao da
Administragao Publica Federal, Estadual e Municipal:
I - tenha sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
III - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administragao Publica em virtude
de atos ilicitos praticados.
11.7. Somente apos a Contratada ressarcir o Municipio de PACOTI/CE, pelos prejuizos
causados e apos decorrido o prazo de SUSPENSAO aplicada e que podera ser promovida a
reabilitagao perante a prdpria autoridade que aplicou a sangao.
11.8. A declaragao de idoneidade e da competencia da(s) Secretaria(s) Contratante(s) do
municipio de PACOTI/CE.
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
12.1
As despesas para atender a esta licitagao estao programadas em dotagoes
orgamentarias proprias, prevista no orgamento para o exercicio de 2021.
12.

UNIDADE ADM.
SECRETARIA
MUNICIPAL

ELEMENTO

1101.04.122.0402.2.111

33.90.39.00

0301.09.272.2805.2.004

33.90.39.00

DE

ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO
E FINANCAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO

MUNICIPIO DE PACOTI

DOTACAO
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ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PREgOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
REF. TOMADA DE PRECOS N°. __
DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DE PACOTI E SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E
FINANgAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, NA ELABORAgAO, ANALISE E ENVIO DAS
INFORMAgOES SOCIAIS COMO RAIS,SEFIP/GFIP,DIRF E DEMAIS INFORMAgOES
REFERENTE A RECEITA FEDERAL E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

OBJETO: CONTRATAgAO

ITEM

- _

_

CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA
PRESTAgAO DE SERVigOS DE ASSESSORIA

1

2

E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA
ADMINISTRACAO,
DE
MUNICIPAL
PLANEJAMENTO E FINANgAS DO
DE
NA
MUNICIPIO
PACOTI/CE,
MES
ELABORAgAO, ANALISE E ENVIO DAS
INFORMAgOES SOCIAIS COMO RAIS,
3EFIP/GFIP, DIRF E DEMAIS INFORMAgOES
REFERENTE A RECEITA FEDERAL E
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA
PRESTAgAO DE SERVigOS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA, JUNTO AO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO MUNICtPIO DE PACOTI,
NA ELABORAgAO, ANALISE E ENVIO DAS
MfiS
INFORMAgOES SOCIAIS COMO RAIS,
3EFIP/GFIP, DIRF E DEMAIS INFORMAgOES
REFERENTE A RECEITA FEDERAL E
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de
corridos, a contar da data de abertura da licitaqao.

Em
Em
algarismos algarismos
e por
e Por

12

extenso

extenso

Em

Em

algarismos algarismos
e por
e por

12

extenso

extenso

(.

) dias

Neste ato, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pelos servigos prestados e,
que serao executados conforme exigencia editalicia e contratual, e que serao iniciados a partir
da ordem de servigos.
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagao, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o Sr.
Orgao
expedida em / _ /
y Carteira de Identidade n°.
desta
como
e
n°
empresa.
CPF
legal
representante
Expedidor

_

DADOS DO PROPONENTE:
Razao Social
a)
Enderego
b)
Telefone
c)
E-mail
d)
e)
CNPJ:
f)
Banco/ Agenda e Conta Corrente:

Validade da Proposta:
Nao inferior a 60 dias)

(ÿ

.) dias, contados da data de sua apresentagao. (OBS.:

Nesta oportunidade, DECLARAMOS que no valor proposto estao inclusos os impostos,
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes & execugao dos servigos; que
assumimos inteira responsabilidade pela execugao dos servigos objeto deste edital; que os
mesmos serao executados conforme exigencia editalicia e contratual e que serao iniciados
dentro do prazo ali estipulado.

Atenciosamente,

Assinatura Proponente Carimbo da empresa
/ Assinatura do responsavel legal
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ANEXO III MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
E
DE
SECRETARIA
PARA O FIM 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 Jos6 Cicero Sampaio, 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, neste ato atravÿs da
,
, neste ato representada por seu Secretario, Sr.
Secretaria de
,
em
lado,
sede
com
outro
CONTRATANTE,
do
e,
denominado de
, inscrita no CNPJ(M.F) sob o n°
neste ato
- Bairro
a
de
de
CONTRATADA,
assinado,
denominada
fim
doravante
ao
representado por
em
Processo n°
acordo com o Edital de Tomada de Pregos n°
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 cIAusulas e condigoes a seguir ajustadas:

_
_

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTALAO LEGAL

_

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

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL

-

O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVigOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI E SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRATED, PLANEJAMENTO E FINANCAS DO MUNICIPIO
DE PACOTVCE, NA ELABORAgAO, ANALISE E ENVIO DAS INFORMAgOES SOCIAIS
COMO RAIS,SEFIP/GFIP,DIRF E DEMAIS INFORMAgOES REFERENTE A RECEITA
FEDERAL E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
2.1

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

_

f

CLAUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES
4.1 - 4.1 - Ser& admitido o reajustamento dos pregos, somente se ultrapassado o prazo minimo,
com as devidas e justificadas prorrogagoes contratuais, de 12 (doze) meses da data do inlcio dos
servigos, onde sera adotado o IGPM, apurado e divulgado pela Fundagao Getdlio Vargas - FGV,
ou outro que venha a substitul-lo, de acordo com a conveniencia da Administragao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E PRORROGAgAO
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meses contados a partir da data de sua assinatura,
nos casos e formas previstos na Lei Federal n° 8.666/93 e suas

- O contrato vigorara por 12 (doze)

podendo ser prorrogado
posteriores alteragoes.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAC OES CONTRATUAIS
6.1

- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou

supressoes no quantitativo do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1% do art. 65, da Lei Federal N° 8.666/93 e
suas alter agoes posteriores.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - Os pagamentos serao realizados mensalmente ate o 10° (decimo) dia util do mes
subsequente a realizagao dos servigos mediante apresentagao da Nota Fiscal e Recibo do servigo
correspondente. A fatura relativa aos servigos executados, devera ser aprovada,
obrigatoriamente, pela Secretaria de Administragao, Finangas e Planejamento, que atestarÿ a
execugao do objeto licitado, juntamente com a CND Unificada de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional (RFB, PGFN e do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), CNDT e CRF
do FGTS.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE
8.1. Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear o fornecimento dos servigos.
8.2. Acompanhar, controlar e avaliar os servigos prestados observando os padroes de qualidade,
atraves da unidade responscivel pela gestao do contrato.
8.3. Prestar k Contratada, em tempo habil, as informagdes eventualmente necessarias a
prestagao dos servigos.
8.4. Atestar as faturas e relatorios correspondentes a prestagao de servigos, por intermedio do
servidor competente.
8.5. Efetuar o pagamento devido pela execugao dos servigos, no prazo estabelecido, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigendas previstas.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA
9.1- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties,
seguros, fretes - carrego e descarrego, decorrentes da execugao dos servigos/ fornecimento dos
itens, sem qualquer onus para a Prefeitura.
9.2- Manter a compatibilidade com as obrigagoes assumidas, durante todo o processo deste
servigo/ compra, de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
9.3- Substituir its suas expensas, todo e qualquer bem/ servigo entregue em desacordo com as
especificagoes exigidas e padroes de qualidade exigidos, com defeito, vfcio ou que vier a
apresentar problema quanto ao seu desempenho dentro do periodo de garantia ou prazo de

validade.
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9.4- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrate) ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo ate a entrega do item, incluindo as entregas feitas por

transportadoras.
9.5- Responsabilizar-se pela fiel entrega dos itens no prazo estabelecido.
9.6- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamagoes ou
orientagoes se obriga a atender prontamente.
9.7- Aceitar nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, atd 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
do art. 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
9.8 - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com o contrato, tais como: saMrios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos,
impostos, alimentagao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de
protegao individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e servigos, licengas em repartigoes
publicas, registros, autenticagoes do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais,
declarada pela contratada a inexistdneia de qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados e/ou prepostos e a contratante.
9.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do
contrato a ser firmado.

9.10 - Nao caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operagao financeira, sem
previa e expressa autorizagao da contratante.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAgAO ORgAMENTARIA
10.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com o vencedor, serao consignadas
nas seguintes dotagoes orgamentarias:

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS
11.1. A licitante que, convocada pela Comissao Permanente de Licitagao para assinar o
instrumento de contrato, se recusar a faze-lo dentro do prazo previsto nesta TOMADA DE
PREgOS, sem motivo justificado aceito pela CPL, estard sujeita a suspensao tempordria de
participagao em licitagao promovida pelos orgaos do Municipio de PACOTI/ CE, pelo prazo de
02 (dois) anos.
11.2. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora
prevista no presente Termo, podendo a PMB rescindir unilateralmente o contrato. A contratada
sera aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de participagao em licitagao promovida pelos
orgaos do Municipio de PACOTI/ CE, pelo prazo de 02 (dois) anos, periodo durante o qual
estard impedida de contratar com o Municipio de PACOTI/ CE.
11.3. Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, serd declarada como inidonea para
licitar e contratar com o Municipio de PACOTI/CE.
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11.4. As sangoes previstas neste Edital serao aplicadas pela PMB, a Iicitante vencedora desta
licitagao ou & Contratada, facultada a defesa previa da interessada nos seguintes casos:
11.4.1- de 5 (cinco) dias uteis, nos casos de ADVERTENCIA e de SUSPENSAO;
11.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAGAO DE
IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
11.5. As sangoes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARAgAO DE IDONEIDADE PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE PACOTI/CE, poderao ser aplicadas
juntamente com as de MULTA prevista neste Termo;
11.6. As sangoes de SUSPENSAO e de DECLARAgAO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM O MUNICfPIO DE PACOTI/CE, poderao tambem ser aplicadas <ls
licitantes ou aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com qualquer orgao da
Administragao Publica Federal, Estadual e Municipal:
I - tenha sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticados atos illcitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
III - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administragao Publica em virtude de
atos illcitos praticados.
11.7. Somente ap6s a Contratada ressarcir o Municipio de PACOTI/CE, pelos prejulzos
causados e ap6s decorrido o prazo de SUSPENSAO aplicada e que poder& ser promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a sangao.
11.8. A declaragao de idoneidade e da competencia da(s) Secretaria(s) Contratante(s) do
municipio de PACOTI/CE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL
12.1 - O instrumento contratual firmado em decorrgncia da presente licitagao podera ser
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei Federal ne 8.666/93.
12.2 - Na hipbtese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art 79, inciso I, da Lei
Federal ns 8.666/93, a Contratante sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisosIa IV,
paragrafos le a 4°, da Lei citada.
CLAUSULA DECIMA TERCEITA - DA SEGURANÿA E DO SIGILO

13.1. A CONTRATADA ser& responsavel pela seguranga, guarda, manutengao e integridade
dos dados, programas e procedimentos flsicos de armazenamento e transporte das rnformagoes
existentes ou geradas durante a execugao dos servigos, em conformidade com a legislagao

vigente.
13.2. Guardar o mais absoluto sigilo em relagao aos dados, informagoes ou documentos de
qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgagao e/ou incorreta ou descuidada utilizagao.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZ AÿAO DA EXECUGAO DO CONTRATO
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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
anotagoes e ressalvas acerca da corregao ou incorregao da execugao dos servigos, determinando
o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.
14.2. O recebimento provisorio dos servigos serao dispertsados na forma prevista no art. 74 da
Lei 8.666/93, por trata-se de servigos profissionais.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO:

15.1 - Nao sera admitida a subcontratagao, sob quaisquer hipoteses, dos servigos contratados
com base no presente Edital de Tomada de Pregos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAgAO DO CONTRATO

16.1. O MUNICIPIO providenciara a publicagao resumida do instrumento contratual na
imprensa oficial, ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data nos termos do art. 61, § 1° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Pacoti, Estado do Ceard, para dirimir toda e qualquer
controversia oriunda do presente contrato, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
remmciando-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
de 2021.
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ANEXO IV - DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

*

TOMADA DE PRECOS N.°

A empresa

_,

j

inscrita no

com. sede

CNPJ n.°

declara, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
superveniente impeditivo de nossa habilitagao para participar no presente certame licitatbrio,
bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrÿncias posteriores, nos
termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a
presente, sob as penas da Lei.

Declaramos ainda sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado
do Ceara, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

de

de

(assinahira, nome e numero da identidade do declarante)
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ANEXO V

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

TOMADA DE PRECOS N.°

_,

A empresa

com sede

CNPJ n.°

_ declara, em atendimento ao previsto no
edital de Tomada de Pregos n.°
que nao executamos trabalho noturno, perigoso ou
insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos,
salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7s da Constituigao Federal e de conformidade com a exigencia prevista no
inciso V, do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

de

de

(assinatura, nome e numero da identidade do declarante)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condigao de aprendiz, desde que
maior de 14 (quatorze) anos, devera declarar essa condicao.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÿAO PARA MICROEMPRESA
E EMPRES A DE PEQUENO PORTE
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pacoti
Comissao Permanente de Licitagao
TOMADA DE PREQOS N° _
inscrita no CNPJ n°_
(nome/razao social) _
por intermedio
, portador(a) da Carteira de
de seu representante legal o(a) Sr(a)
Identidade n°
e do CPF n° _ _, DECLARA, para fins do disposto no Edital
,sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas
de Tomada de Pregos n° _
da lei, nos enquadrarmos como:

_

(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementer n° 123, de
14/12/2006;
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagoes constantes do par&grafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

de _ de2021.

(representante legal)
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