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Tomada de Prego n.° 1406.01/2021
Processo n.° 1106.01/2021/2021
Modalidade: Tomada de Pregos
Data da Emissao: 1ÿ06/2021
Data da Licitagao: 15/07/2021
Hora da Licitagao: 09:00:00 h
Tipo da Licitagao: Melhor Tecnica e Prego
Regime de execugao Indireta: empreitada por prego global
Unidades Administrativas: Instituto de Previdencia do Municfpio de Pacoti.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, por intermedio de sua Comissao Permanente de Licitagao, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data e hor&rios 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 lidtagao,
de acordo com as condigoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposigoes contidas na Lei Federal n.°
8.666, de 21.06.93, e suas alteragoes posteriores.
1.0 -DO OBJETO

1.1 - A presente licitagao tern como objeto a CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUTAR SERVIQOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E
JUSTIFICATIVAS TECNICO-CONTABIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
(LRF), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA (TCE) E DEMAIS ORGAOS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PACOTI
IPMP.

-

1.2 - A lidtagao sera realizada por menor prego global, conforme orgamento estimado em planilhas de
quantitativos e pregos unitarios, constante no Termo de Referenda;
1.3-0 criterio de julgamento adotado sera o de TECNICA E PREQO, observadas as exigencias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagoes do objeto.
2. DOS ANEXOS DO EDITAL

2.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
2.1.1. ANEXO I - Termo de Referenda;
2.1.2. ANEXO II - Termo de credenciamento / procuragao;
2.1.3. ANEXO III - Modelo da Proposta de Pregos;
2.1.4. ANEXO IV - Modelo da Proposta Tecnica;
2.1.5. ANEXO V - Formulario referente a Pontuagao 01 (PI) - experiencia da licitante no setor publico;
Formulario referente a Pontuagao 02 (P2) - qualificagao da equipe tecnica da licitante; Formulario referente a
Pontuagao 03 (P3) - experiencia da equipe tecnica da licitante;
2.1.6. ANEXO VI - Modelo de declaragao de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitagao
(Art.32, §2°, da Lei Federal n.° 8.666/93); Modelo de declaragao relativa a proibigao do trabalho do menor (Lei
n° 9.854/99);
2.1.7. ANEXO VII - Modelo de declaragao de microempresa e empresa de pequeno porte;
2.1.8 ANEXO VIII - Minuta do contrato.

-

3.0 DA DOTAgAO

ORCAMENTARIA
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Os recursos financeiros paia pagamento das despesas decorrentes do presente Certame serao
provenientes das seguintes Dotagoes Orgamentarias:

3.1

SECRETARIA
INSTITUTO DE PREVIDfiNCIA
MUNICIPAL DE PACOTI - IPMP

DOTACAO

ELEMENTO DE DESPESA

0301 - 09.272.2805.2.004

3.3.90.39.00

-

4.0 DAS CONDigOES PARA PARTICIPAGAO

-

4.1.1 Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, que Ihes
tenham sido aplicadas, por forga da Lei Federal nÿ 8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
4.1.2 Nao podera participar empresa com falencia decretada;
4.1.3 Nao ser£ admitida a participagao de interessados sob forma de consorcio ou grupo de empresas.
4.1.31. JUSTIFICATIVA vedagao a participagao de consorcio:

-

I - A vedagao k participagoes de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consorcio se
justifica na medida em que nas contratagoes de servigos comuns, d bastante comum a participagao de
empresas de pequeno e medio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante
a qualificagao tecnica e econdmico-financeira, condigoes suficientes para a execugao de contratos dessa
natureza, o que nao tornara restrito o universe de possiveis licitantes individual. A ausdneia de
consorcio nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagao de
consdrcios e admitida quando o objeto a ser licitado 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 mimero 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 consorcio, com as devidas justificativas,
conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que em seu artigo 33 que atribui a
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 principios da competitividade,
economicidade e moralidade.
IE - Ressalte-se que a decisao com relagao a vedagao participagao de consdrcios, expressa no item 2.1.3
do Edital Tomada de Pregos epigrafado para o caso concreto em anilise, visa exatamente afastar a
restrigao a competigao, na medida que a reuniao de empresas que, individualmente, poderiam prestar
os servigos, reduziria o mimero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagao de
conluios/ carteis para manipular os pregos nas licitagoes.
4.1.4. Nao sera admitida a participagao de empresas cujos dirigentes, socios, responsaveis, ou
qualquer um do(s) mesmo(s) seja(m) diretor(es), servidor(es) direta ou indiretamente da
Administragao Municipal.
4.1.5. Nao podera participar ainda pessoa juridica que, na data fixada para apresentagao dos envelopes,
estejam suspensas do direito de bcitar ou de contratar com a Administragao Publica, ou declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
4.1.6. 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.
4.1.61. A regra valera mesmo que o socio ou dirigente designe um procurador para representar a
outra empresa participe.
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4.1.7. Nao sera 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.

—

.

4.1.8- Para averiguagao do disposto contido no item 2.1.1 acima, as licitantes apresentarao jimto aos
documentos exigido na habilitagao, consults impressa atraves da Consults Consolidada da Pessoa
Jurldica, 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 Piiblica. Ou tal consulta poderi ser realizada pela
Comissao Permanente de Licitagao, quanto da analise dos documentos de habilitagao.
4.1.9 - Nao poderao participar da Licitagao, empresas, inclusive subcontratadas, que tenham sido
consideradas suspensas e/ou iniddneas por qualquer orgao ou entidade da Administragao Publica
Direta ou Indireta Estadual ou que estejam em recuperagao judicial ou com falencia decretada.
4.1.10- Nao podera participar empresa que nao explore ramo de atividade compativel com o objeto
desta licitagao, sendo a empresa sumariamente eliminada do certame.
4.1.11- Sociedades constituidas sob a forma de Cooperativas na forma prevista no art. 5° da Lei

12.690/2012.
4.1.12-. JUSTIFICATIVA VEDACAO A PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
2.1.12.1. A vedagao a participagao de cooperativas prevista no item 2.2. "j)", e justificada com base aos arts.
4°, incisos 1 e n, e 5°, da Lei 12.690/2012, com base na a Sumula 281 do TCU, ao Termo de Condliagao
judicial entre a Uniao e o Ministerio Publico 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.

-

5.0 DAS CONDigOES DE CADASTRAMENTO
5.1 - As licitantes nao cadastradas junto a Prefeitura Municipal de Pacoti, deverao efetuar, ate 03 (trfis) dias
antes da abertura dos envelopes de habilitagao, o seu cadastramento na sede da Prefeitura Municipal de
Pacoti, no Pago do Govemo Municipal, situado na Avenida Coronel Jose Cicero Sampaio, n° 663 - Centro Pacoti Ceara.

-

6.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO DURANTE AS SESSQES PUBLICAS PRESENCIAIS
6.1. Conforme Decreto Municipal n°. 047/2021, e os que eventualmente o substituam, disponivel no site
da Prefeitura Municipal de Pacoti, que trata das regras de isolamento social, 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 Habilitacao/Proposta de Precos, nreenchendo
protocolo apronriado e nao permanecer no ambiente da sessao.
6.2. Para todos os presentes, sera organizado o ambiente da sessao de julgamento com afastamento
mmimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distancia entre os presentes.
6.3. Importante o uso de alcool, preferencialmente em gel, para higienizagao.
6.4. Vedagao de presenga, na sessao, de representantes das empresas e de agentes piiblicos pertencentes
ao grupo de risco.
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6.5. NecessArio observar que nao se trata aqui de invasao as competencias dos orgaos de vigilancia
sanitaria, mas tao-somente de recomendagoes &s 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 participate de empresas interessadas no
certame, oferecendo-lhes um ambiente adequado de disputa, e salvaguardar os agentes de compras.
6.6. Sera permitida a entrada de pessoas para assistirem as sessoes publicas desde com utilizagao de
mascara de protegao, manter o afastamento previsto no item 22.2.12 e nao pertencer ao grupo de risco.
6.7. Cumprimento de outras normas determinadas pelas autoridades sanitarias de saude.
6.8. Qualquer cidadao 6 parte legitima para impugnaT 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 at£ 03 (tres) dias uteis.
6.9. O Iicitante podera impugnar os termos deste edital ate o segundo dia util que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitagao.
6.10. 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.

6.11. 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.
6.11.1. Somente poderao participar da Licitagao empresas legalmente constituldas e estabelecidas, que
estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfagam, integralmente, a todas as
condigoes deste Edital.
6.11.2. E vedada a qualquer pessoa, a representagao de mais de 01 (uma) empresa na presente
Licitagao.
6.11.3. Quaisquer esclarecimentos referentes presente Licitagao poderao ser obtidos no horario das
08:00 as 12:00 horas, na Comissao de Licitagao.
6.11.4. Todas as diividas deverao ser comunicadas por escrito, diretamente a PMP no enderego
constante deste Edital.
7.0

- DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÿAO DE HABILITA(JAO, DE PROPOSTA TECNICA E DE

PROPOSTA DE PREgOS

7.1 - Cada Iicitante dever£ apresentar 03 (tres) envelopes de documentos, um contendo os documentos de
habilitagao, um contendo proposta tecnica e um contendo a proposta de pregos;
7.1.1 - Os licitantes que desejarem enviar os envelopes via CORREIO, deverao enviar 01 (um) unico envelope
LACRADO contendo dentro os outros 03 (tres) envelopes LACRADOS com a documentagao refeTente a
Habilitagao (um envelope), e a Proposta de Pregos (um envelope). A Comissao de Licitagao nao se
responsabilizara se os mesmos nao chegarem a tempo Mbil para a abertura do certame.
b) A Comissao de Licitagao nao se responsabilizarao por envelopes que chegarem apos 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, acarretarA a exclusao sumaria da proponente no certame.
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
TOMADA DE PREgOS N° XXX. XX. XXXX
SESSAO EM XtyXX/XXXX AS XX:XX h

7.1.1.2 - Os envelopes que nao forem entregues nas condigdes acima estipuladas nao gerarao efeitos como

proposta;

7.2 - A licitante interessada em participar da licitagao, devera entregar separadamente, em envelopes opacos e
lacrados, os documentos relativos a HABILITAgAO. A PROPOSTA TECNICA E A PROPOSTA DE PREgOS
rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

-

DOCUMENTOS DE HABILITAgAO ENVELOPE N° 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
TOMADA DE PREgOS N° XXXXX/XtyXXXX
[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE].
[ENDEREgO, CNPJ, TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE].

-

PROPOSTA TECNICA ENVELOPE N° 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
TOMADA DE PREgOS N° XXXX/XX/XXXX
[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE].
[ENDEREgO, CNPJ, TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE].

-

PROPOSTA DE PREgOS ENVELOPE N° 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE «CIDADE»
TOMADA DE PREgOS N° XXXX/XX/XXXX
[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE].
[ENDEREgO, CNPJ, TELEFONE DA EMPRESA LICITANTE],
7.3 - Nao serao recebidos, em nenhuma hipotese, envelopes de habilitagao, de proposta tecnica e de
proposta de pregos depois de iniciada a sessao de abertura.
8.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAgAO (ENVELOPES N° 01)

8.1 - 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 hipdtese 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 mmimo uma hora de antecedencia para posslveis
autenticagoes, a fim de evitar tumultos.
8.2 - Efetuada a verificagao referente ao cumprimento das condigoes de participagao no Certame, a
habilitagao das licitantes sera realizada mediante a apresentagao dos seguintes documentos:

-

8.3 DA HABILITAgAO

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

k
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8.3.1 Relativa a habilitacao iuridica:

8.1 - Cedula de identidade do responsdvel legal;
8.2. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa mercantil da
Junta Comercial; devendo, no caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agbncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz.
8.3. 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 Iicitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz.
8.4. INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperatives - no
Cartbrio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercfcio; devendo, no
caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no Cart6rio de Registro das Pessoas
Juridicas do Estado onde opera com averbagao no Cartbrio onde tem sede a matriz.
8.5. 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 brgao competente, quando a atividade assim o exigir.

-

8.3.2 Relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.2.1 - Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
8.2.2 - Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo
ao domicilio ou sede do Iicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do Iicitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a) A prova de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser atendida pela apTesentagao da
Certidao Conjunta de Debitos Relatives a Tributes 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 Iicitante, ou Positiva com Efeitos de Negativa.
c) A comprovagao para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de Certidao Negativa de
Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do Iicitante, ou Positiva com Efeitos de Negativa.
8.2.4 - Certificado de Regularidade de Situagao (CRS) perante o FGTS;
8.2.5 - Prova de inexistencia 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.
8.3.3 - Relativos a Qualificagao Tecnica:

a) Certidao expedida pela entidade profissional competente, comprovando a inscrigao e habilitagao
para o exercfcio da profissao por parte da Iicitante e de todos os profissionais, socios e nao socios, que
prestarao os seivigos objeto desta licitagao;
b) Os responsdveis tecnicos e/ou membros da equipe tecnica deverao pertencer ao quadro permanente
da Iicitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo- se como tal, para fins deste Edital, o
sbcio que comprove seu vinculo por intermedio de contrato/estatuto social; o administrador ou o
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diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com a licitante.

bl) No decorrer da execugao dos servigos, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiencia equivalente ou superior, desde que a substituigao seja aprovada pela Adminisbagao.
c) capacitagao tecnico-profissional: comprovagao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade tecnica por execugao
dos servigos de contabilidade publica de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, devidamente
reconhecido pela entidade competente, no caso, Conselho Regional de Contabilidade.
d) 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 assumb os
trabalhos caso a empresa venha a se tornar vencedora do certame, acompanhada da certidao de
inscrigao perante o Conselho Regional de Contabilidade - CRC. O presente compromisso vinculard. o
profissional a execugao dos servigos, que somente podera ser substituido por outro de igual
competfincia e legitimidade para atuar nos trabalhos junto ao Instituto de Previdencia do Municlpio de
Pacoti.

PARAGRAFO UNICO: A Comprovagao do profissional dever& vir acompanhada da copia da carteira
profissional junto ao Conselho Regional De Contabilidade (CRP) devidamente atualizada, sob pena de
inabilitagao da participe, nos moldes da Resolugao CFC n° 1402/2012.
8.1.4- Relativa a Qualificagao Economico-Financeira;

a) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa - vedada a sua substituigao por balancetes
ou balangos provisorios - devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sdcio,
gerente ou diretor, registrado na Junta Comercial competente.
b) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo disbibuidor da sede da pessoa juridica denbo
do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na omissao desta, com data de emissao nao superior a
30 (binta) dias;

8.3.4 - Declaragoes:
a) que nao possui fato impeditivo que altere os dados para efetivagao da sua habilitagao, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, com fbma reconhecida em cartdrio. (Art.32, §2°, da Lei
Federal n.° 8.666/93), conforme modelo anexo a este Edital - Anexo VI;

b) para fins do disposto no inciso V da art 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menores de dezoito anos em babalho noturno,
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, com firma reconhecida em cartdrio, conforme
modelo anexo a este Edital Anexo VI.

-

8.4 - Os Iicitantes que nao atenderem as exigencias legais previstas serao considerados inabilitados, ficando
excluidos das fases subsequentes desta licitagao, conforme preceitua o Paragrafo 4° do Art. 41 da Lei Federal

n° 8.666/93.
9.0 - DA PROPOSTA TECNICA (ENVELOPE N° 02)
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9.1- A PROPOSTA TfiCNICA sera avaliada sob os seguintes aspectos:

-

9.1.1 PONTUAQAO 01 (PI): EXPERIENCE DA LICITANTE NO SETOR PUBLICO;
9.1.1.1 - Este quesito ser& avaliado pela experiencia da licitante na prestagao de servigos de contabilidade na
Administragao Publica. Pontuagao maxima deste item:
a) Documentagao Comprobatdria: Apresentagao de Declaragoes e/ou atestados das entidades publicas,
emitidos em papel timbrado, contendo informagoes de enderego, telefone, devendo ser firmadas por
dirigente (s) identificado (s), no minimo, por nome e cargo ou fungao;
b) Criterios para pontuagao: Declaragoes e/ou atestados (quantidade). Atestado emitido pelo mesmo
orgao/entidade nao conta para efeito de somatdrio da pontuagao;

PONTUACAO

REQUISITOS
De l(um) a 3(tres)
De 4 (quatro) a 6 (seis)
De 7 (sete) acima

9.1.2

10 pontos
20 pontos
50 pontos

- PONTUACAO 02 (P2): QUALIFICACAO DA EQUIPE TfiCNICA DA LICITANTE;

9.1.2.1 - Este quesito corresponde a equipe tecnica da licitante, inclusive socios e diretores.
a) Documentagao Comprobatoria: comprovagao por meio de Registro do profissional no referido Conselho
de Classe;
b) Criterios para pontuagao: Quantidade de profissionais (ruvel superior);
REQUISITOS
1 (um) contador
2 (dois) contadores
Acima de 2 (dois) contadores

9.1.3

PONTUACAO
Sem pontuagao (requisite) obrigatdrio)
5 pontos
20 pontos

- PONTUACAO 03 (P3): EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE;

9.1.3.1 - Este quesito corresponde k experiencia profissional da equipe tecnica da licitante, exercida por cada
profissional, inclusive sdcios e diretores, em trabalhos de contabilidade publica;
a) Documentagao Comprobatoria: Apresentagao de Declaragao e/ou atestado de entidade (s) publica (s) em
nome do profissional, que prestara os servigos do presente certame, emitido (s) em papel timbrado, com
informagoes de enderego, telefone e firmadas por dirigente (s) identificado (s), no mlnimo, por nome e cargo
ou fungao, acompanhado de copia da Carteira de Trabalho, Registro de Empregados ou contrato de trabalho,
de forma a comprovar o vinculo empregaticio do contador com a empresa licitante, bem como a
comprovagao de experiences anteriores;
b) Criterios para pontuagao: Tempo de experiencia;

TEMPO DE EXPERIENCIA DO CONTADOR
Experiencia em contabilidade publica a partir de 02

anos
Experiencia em contabilidade piiblica superior a 05
anos
Experiencia em contabilidade piiblica superior a 10

PONTUAQAO

PONTUAQAO
INDIVIDUAL
03 pontos

15 pontos

05 pontos

25 pontos

10 pontos

30 pontos

MAXIMA
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9.2 - A licitante somente podera apresentar uma declaragao e/ou atestado de capacidade tecnica por orgao
publico para a pontuagao dos itens: P01, P02 e P03, onde, caso apresente mais de um, ser& desconsiderado os
adicionais para efeito de pontuagao. Exceto, se a apresentagao dos adicionais complementarem as
informagoes referentes aos servigos prestados. Nesse caso, serS considerado o somatorio dos atestados como
se fosse "um atestado", para efeito de pontuagao.
10.0 - DA PROPOSTA DE PREGOS (ENVELOPE N° 03)
10.1- A proposta de pregos deverA ser apresentada, em uma hnica via, elaborada em papel timbrado da
licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e, as suas folhas devidamente rubricadas, sendo a ultima
datada e assinada por pessoa legalmente habilitada, devendo constar as seguintes indicates:
a) Fazer mengao ao numero deste certame, conter a razao social da licitante, o CNPJ, numero (s) de telefone
(s), e-mail e o respectivo enderego com CEP;
b) Especificagao de forma clara e detalhada do objeto. A descrigao das especificagoes dos servigos que devera
atender ao disposto no ANEXO I deste edital;
c) Indicagao do valor unitario (mensal) e valor total (anual) da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado; sendo o valor global da proposta
indicado por extenso. Prevalecera em casos de divergdncia entre o prego em algarismo e o valor por extenso,
o valor por extenso;
d) Nos pregos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compoem: despesas diretas e
indiretas, impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos que incidam sobre a contratagao do

objeto;
e) O Prazo para execugao dos servigos sera de no maximo 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato;

f) O prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de realizagao da presente Iicitagao. Se por falha do Licitante a proposta nao indicar o prazo de sua validade,
esta sera considerada valida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestagao;
g) A licitante devera informar na proposta, os seguintes dados: Nome do representante que ira assinar o
contrato, N° do CPF, N° do RG, Estado civil, profissao e enderego residencial, CEP, bem como o Nome e n° do
banco, n° da conta corrente em nome da empresa, onde deverao ser creditados os pagamentos caso a licitante
seja a vencedora;
h) Apresentada a proposta, o Licitante estara automaticamente aceitando e se sujeitando as clausulas e
condigoes do presente Edital;
i) As licitantes que nao atenderem as exig§ncias legais previstas neste capitulo serao consideradas
desclassificadas;
j) Em nenhuma hipotese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao prego ou
quaisquer outras condigoes que importem em modificagoes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragoes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragao do
conteudo e das condigoes referidas, desde que nao venham a causar prejuizos as demais licitantes;
k) Apos a fase de habilitagao, nao cabe desistencia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao;
10.2 - S6 serao aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, na data e hora da
abeTtura, devendo estar acondicionada no envelope n° 03.

-

11.0 DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
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11.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga das licitantes, a Comissao
Permanente de Licitagao recebera, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01, n° 02 e n° 03, bem como o
Credenciamento e as declaragoes complementares, e procedera a abertura da licitagao;
11.2 Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao
ativamente as licitantes ou representantes credenciadas, nao sendo permitida a intercomunicagao entre eles,
nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos;

-

11.3 - Serao identificadas as licitantes, e em seguida, proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 Documentos de Habilitagao, sendo entao verificada a documentagao, conforme item proprio deste Edital;
11.3.1 - Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reuniao para analisar os documentos
apresentados, publicando o resultado e marcando, na oportunidade, nova data e hor&rio em que voltard a
reunir-se, informando as licitantes;
11.3.1.1 - Na hipotese acima, todos os documentos de habilitagao ja rubricados e o Envelopes n° 02 Proposta
Tecnica e Envelopes n° 03 - Proposta de Pregos, rubricados externamente por todas as licitantes e pelos
membros da Comissao, permanecerao em poder desta, at£ que seja concluida a fase de habilitagao;
11.4 - Cumpridas as formalidades da habilitagao, a Comissao Permanente de Licitagoes, apos apresentar o
resultado do julgamento, dara vista da documentagao a todos os licitantes presentes & sessao de abertura, os
quais todos deverao rubricar, ficando esclarecido que qualquer contestagao por parte dos licitantes sobre o
julgamento da habilitagao deve ser formalizada no momento, para que conste em ata, e solucionada antes da
abertura dos envelopes contendo as propostas;
11.4.1 - A licitante inabilitada serao devolvidos os respectivos Envelopes n°s 02 e 03, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposigao de recurso ou de sua desistencia, ou da decisao desfavoravel do
recurso;
11.5 - Apds o procedimento de verificagao da documentagao de habilitagao, o Envelope n° 02 - Proposta
Tecnica e o Envelope n° 03 - Proposta de Pregos das licitantes habilitadas serao abertos, na mesma sessao,
desde que todas as licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal;
11.5.1 - Nao ocorrendo a desistencia expressa de todas as licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta Tecnica e os Envelopes n° 03 - Proposta de Pregos serao rubricados pelas licitantes
presentes ao ato e mantidos invioMveis ate a posterior abertura;
11.5.2 - Ultrapassada a fase de habilitagao e abertas as propostas tecnicas e as propostas de pregos, nao cabe
desclassificar a licitante por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em razao de fatos superveniente ou
so conhecidos apds o julgamento;
11.6 - As propostas tecnicas e as propostas de pregos das licitantes habilitadas serao entao julgadas, conforme
item proprio deste Edital;
11.7 - Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitagao poderd fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentagao de nova
documentagao ou propostas, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram;
11.8 - Em todos os atos pdblicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissao
e pelos representantes credenciados e presentes; entretanto, se estes se recusarem a assina-la, esta
circunstancia devera ser em tempo, consignada na ata.

-

12.0 - DO EXAME DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
12.1 - Sera considerado inabilitado a licitante que nao apresentar os documentos exigidos neste Edital no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto a comprovagao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte;
12.2 - A intimagao dos atos de habilitagao ou inabilitagao das licitantes sera feita mediante publicagao na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao,
caso em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

PAGO DO GOVERNO MUNICIPAL
v
AYENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 CENTRO - PACO1
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 - CGF N° 06.920.183-8

-

:EARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

ft

p

w£

13.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 - As Propostas Tecnica e de Prego serao avaliadas e classificadas em fungao dos documentos, irtformagdes
e pregos fornecidos pelas licitantes;
13.1.1 - Para efeito do JULGAMENTO, serao atribuidos os seguintes pontos:

a) Atribuir-se-d o peso 5 (cinco) a Proposta Tecnica e o peso 5 (cinco) a Proposta de Prego.
b) A Pontuagao Tecnica (PT) das licitantes, apurada ate a segunda casa decimal, far-se-a de acordo com a
m6dia dos pontos alcangados em cada urn dos fatores de avaliagao, conforme a seguinte formula:

PT = P1 + P2 + P3x5
100
PT = Pontuagao Tecnica = 5 = Peso da Proposta Tecnica

c) O calculo para a Pontuagao do Prego, apurada ate a segunda casa decimal, sera efetuado dividindo-se o
Prego em Exame (PE) pelo Prego de Proposta, realizando a operagao com cada proposta apresentada no dia
da sessao. O fator resultante sera multiplicado pelo peso 5 (cinco), obtendo-se a Pontuagao Resultante de
Prego (PRP). Assim, a maior pontuagao possivel (cinco) serd atribuida a proposta de menor prego mensal
ofertado;

PRP = (PE/PP) x 5
PRP = Pontuagao Resultante de Prego PP = Prego de Proposta
PE = Prego em Exame = Menor Prego (MP)
d) O Prego em Exame sera a proposta de menor prego, dentre as propostas apresentadas pelas licitantes;

e) A Pontuagao Final (PF) sera obtida atraves da soma da Pontuagao Tecnica (PT) com a Pontuagao Resultante
de Prego (PRP);
PF = PT + PRP
f) Todos os calculos serao efetuados sem nenhum tipo de arredondamento, considerando os resultados ate a
segunda casa decimal;
13.2 - Sera classificada em primeiro lugar a Iicitante que alcangar a maior Pontuagao Final (PF) e as demais
seguirao por ordem decrescente desta Pontuagao Final;
13.3 - Nao serao aceitos documentos ou propostas ilegiveis, no todo ou em parte, ou que contenham emendas,
ressalvas, rasuras ou entrelinhas, omissoes ou corregoes, ou cujo conteddo seja insuficiente ou contraditorio;
13.4 - Serao desclassificadas as propostas que:
13.4.1 - Nao atenderem as especificagoes tecnicas e as exigencias contidas neste edital e no Anexo I, bem como
aquelas que apresentarem pregos excessivos ou inexeqiiiveis consoante com o que rege a Lei Federal n°

8.666/93;
13.4.1.1 - Para fins de verificagao da inexequibilidade dos pregos propostos, podera ser utilizado como
parametro de aferigao o previsto no §1° do inciso 11 do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93, seguindo a
orientagao dada pelo Tribunal de Contas da Uniao-TCU no Acdrdao n° 697/2006 -Plenario -Processo n°
019.054/2005-7 - Relator: Min. Ubiratan Aguiar;
13.4.1.2 - Aplicada k regra do art. 48 supracitado, e a Iicitante apresentar prego presumidamente inexequivel,
lhe sera dada oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, seguindo a orientagao dada
pelo Tribunal de Contas da Uniao-TCU no Acordao n° 1244/ 2018-Plenario;
13.4.2 - Apresentarem prego unitdrio (mensal) ou prego global (anual) superiores aqueles constantes da
Planilha Orgamentaria constante no Anexo I, elaborada pela Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme

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

:EARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

m-JMim

PACOTI

§ÿ
o

H

«ÿ

Piigt

£

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

I?

entendimentos do TCU (Ac6rdao n° 4.852/2010-Segunda Camara, Ac6rdao n° 655/2011-Primeira Camara,
Acordao n° 3.381/2013- Plenario, Acbrdao n° 1549/2017 -Plen&rio);
13.4.3 - Apresentarem prego unitario ou global simbolico, irrisorio ou de valor zero, incompativel com o prego
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materials e instalagoes de
propriedade da pr6pria Iicitante, para os quais ele remmcie a parcela ou 4 totalidade da remuneragao;

—

13.4.4 - Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento, a
criterio exclusivo da Comissao de licitagao;
13.4.5 - Contenham ofertas e vantagens nao previstas neste Edital, ou estejam em desacordo com as
especificagoes aqui exigidas;
13.5 - Caso haja necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligencia, na forma do
§3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666, de 1993;
13.6 - Classificadas as propostas, na hipotese de participagao de licitantes microempresas - ME - ou empresas
de pequeno porte - EPP, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006:
13.6.1 - A Comissao verificarS. as propostas classificadas ofertadas pelas licitantes ME/EPP que sejam iguais
ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira
colocada nao seja uma ME/EPP;
13.6.2 As propostas que se enquadrarem nessa condigao serao consideradas empatadas com a primeira
colocada e a Iicitante ME/EPP melhor classificada sera notificado para se desejar, apresentar uma nova
proposta de prego para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada;
13.6.2.1 - A nova proposta de prego devera ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessao
publica, no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimagao da Iicitante;
13.6.3 - Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, ou nao
apresente proposta vAlida, serao convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito,
segundo o estabelecido nos subitens anteriores;
13.6.4 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10%
(dez por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera apresentar nova oferta,
conforme subitens acima;
13.6.5 - Havendo exito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta apresentada, a ME/EPP
assumird a posigao de primeira colocada do certame. Nao havendo exito, ou tendo sido a melhor oferta inicial
apresentada por ME/EPP, ou ainda nao existdndo ME/EPP participante, permanecerd a classificagao inicial;
13.7 - Ocorrendo empate entre propostas, o desempate que indicard a Iicitante vencedora sera levado a efeito,
atraves de sorteio, em ato ptibhco, para o qual serao convocadas todas as licitantes habilitadas, podendo ser
realizado no mesmo dia da abertura dos envelopes, de acordo com o disposto no § 2° do Art. 3° e § 2° do Art.
45 da Lei Federal n° 8.666/93.
13.7.1 - O sorteio serd feito atraves da aposigao em cedulas dos nomes das licitantes empatadas, sendo que
ditas cedulas deverao ser colocadas em urna fechada, da qual sera Tetirada apenas uma das cedulas, sendo
estd a primeira classificada, e assim retirando-se as cedulas sucessivamente, ate que se classifiquem todas as
licitantes entao empatadas.
13.7.2 - Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que comparegam todas as convocadas, o sorteio sera
realizado, a despeito das ausencias;
13.8 - Ap6s o julgamento e a classificagao final das propostas, caso a Iicitante detentora do menor prego seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigao na comprovagao de sua regularidade
fiscal, ser-lhe 4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias liteis, prorrogdvel por igual periodo, para a
regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
13.8.1 - A prorrogagao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida pela
Administragao quando requerida pela Iicitante, a nao ser que exista urgencia na contratagao ou pTazo
irtsuficiente para a contratagao devidamente justificados;

-
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13.8.2 - O prazo para a regularizagao fiscal comegate a correr a partir do encerramento da fase de julgamento
das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursai;
13.8.3 - A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto, implicard decadencia do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, sendo facultado
a Administragao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.
14.0 - DOS RECURSOS AOS ATOS L1CITAT6RI0S

14.1 - Os atos realizados pela Comissao de Licitagao cabem recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar
da intimagao do ato ou da lavratura da ata;
14.2 - O recurso serd dirigido a Comissao Permanente de Licitagao, a qual podera reconsiderar sua decisao, no
prazo de 5 (cinco) dias dteis, ou nesse mesmo prazo, dirigi-lo a Autoridade Competente da Prefeitura
Municipal de Pacoti, devidamente instruido, devendo neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de
05 (cinco) dias dteis;
14.3 O recurso nas fases de habilitagao e julgamento das propostas tera efeito suspensivo, devera ser
manifestado por escrito e ser dirigido por escrito a Comissao de Licitagao e entregue mediante protocolo na
Comissao de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Pacoti, durante o prazo legal no horario das 8:00horas as
12:00horas e de 14:00horas as 17:00horas;
14.4 - Nao serao levados em consideragao os recursos interpostos fora do prazoe/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

-

-

15.0 DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

15.1 - Ap6s o regular decurso da fase recursai, o processo licitatorio sera submetido a autoridade competente
para que se proceda £t devida adjudicagao e consequente homologagao do objeto licitado k licitante
vencedora, observados os respectivos prazos recursais;
15.1.1 - A decisao da Comissao Permanente de Licitagao somente ser 4 considerada definitiva apos
homologagao realizada pela autoridade competente da Prefeitura Municipal de Pacoti e as intimagoes dos
respectivos atos serao precedidas nos termos do paragrafo 4° do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93;
15.2 - Em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Pacoti, caso tenha
conhecimento posterior ao julgamento da licitagao, sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade
financeira, tecnica ou administrativa da adjudicat&ria, atraves de despacho fundamentado, podera
desclassificar a licitante vencedora da presente licitagao, mesmo ja tendo ocorrido a assinatura do "Termo de
Contrato", sem que caiba a mesma direito a indenizagao ou ressarcimento, e sem prejuizo de aplicagao das
sangoes cablveis, assegurando o contraditorio e ampla defesa;
15.3 - A intimagao do resrdtado do julgamento das propostas sera feita mediante publicagao na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao, caso em que
a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.
16.0 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1 - Apos a homologagao da licitagao, a Adjudicataria tera o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data de sua convocagao, para assinaT o Contrato, sob pena de decair do direito a contratagao,
observadas ainda as regras do Art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes;
16.1.1 - O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual perlodo, por solicitagao
justificada da Adjudicataria e aceita pela Administragao;
16.2 - E facultado a Administragao, quando a convocada nao assinar o Contrato no prazo e condigoes
estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-Io em igual prazo e
nas mesmas condigoes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos atualizados de
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conformidade com o ato convocatorio, ou revogar a licitagao, independentemente da cominagao prevista
neste Edital.

-

17.0 DAS ALTERACOES DO CONTRATO
17.1 - Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, a Contratada ficard obrigada a aceitar, nas
mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
18.0 - DO REAJUSTE DE PREÿO

18.1 - O prego do contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
a partir da data limite para apresentagao da proposta. O indice de reajuste sera o IGP-M/FGV - Indice Geral
de Pregos do Mercado.
19.0 - DA VIGfiNCIA DO CONTRATO

19.1- O contrato tera vigSncia del2 (doze) meses, prorrogaveis na forma do inciso II do artigo 57 da Lei
Federal n.° 8.666/93, conforme previsto no termo de contrato.

-

20.0 DO PAGAMENTO

20.1 - O prazo para pagamento dar-se-a ate 30 (trinta) dias apos a prestagao dos servigos, comprovadamente
realizados, mediante emissao de nota fiscal, acompanhada dos demais documentos comprobatorios do
cumprimento de regularidade fiscal da Contratada;
20.2 - O pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo funciondrio do setor competente para
fiscalizagao dos servigos, na Nota Fiscal/ Fatura apresentada pela Contratada, desde que sejam atendidas pela
CONTRATADA as condigoes seguintes:
a) Entregue k CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida com, no minimo 5 (cinco) dias de
antecedencia ao vencimento, acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal obrigatoria (Receita
Federal, Divida Ativa da Uniao, FGTS, INSS e Certidao Negativa de Tributos e Contribuigoes Municipais),
devidamente atualizadas;
b) Indique o n° do contrato, o n° do processo e/ou n° do certame desta Licitagao;
20.3 - A aceitagao dos servigos sera efetuada pelo setor responsavel pela respectiva solicitagao, para posterior
encaminhamento da Nota Fiscal para liquidagao e pagamento;
20.4 - Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para o Contratante;
20.5 - O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante dep6sito em conta
corrente, na agencia e estabelecimento bancdrio indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislagao vigente;
20.6 - Nenhum pagamento ser4 efetuado a Kcitante devedora, enquanto pendente de liquidagao, qualquer
obrigagao financeira que eventualmente Ihe tenha sido imposta como penalidade;
21.0 - DAS INFRACOES E DAS SANÿOES ADMINISTRATEAS
21.1 - Pela inexecugao total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitagao, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a crit6rio da
Administragao, e ainda garantida a previa e ampla defesa, serao plicadas as seguintes cominagoes,
cumulativamente ou nao:
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I - Advertencia;
H Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na prestagao dos servigos, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global,
por dia decomdo, ate o limite de 10% do valor dos services executados;
b) Pela recusa em realizar a prestagao dos servigos, caracterizada em dez dias ap6s o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos servigos;

-

c) Pela demora em corrigir falhas nos servigos prestados, a contar do segundo dia da data da notificagao, 2%
(dois por cento) do valor dos servigos, por dia decorrido, ate o limite de 10% do valor dos servigos nSo
corrigidos;
d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestagao dos servigos, entendendo-se como recusa
o servigo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeigao: 10% (dez por cento) do valor do
servigo rejeitado;
e) Pelo nao cumprimento de qualquer condigao fixada na Lei Federal 8.666/93, ou no instrumento
convocatorio e nao abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada
evento;
III - Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a CONTRATANTE,
pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
IV Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a prdpria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE,
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item anterior;
21.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas
nos incisos III e IV do subitem 21.1:
I. Pelo descumprimento do prazo de prestagao dos servigos;
II. Pela recusa em atender alguma solicitagao para corregao na prestagao dos servigos, caracterizada se o
atendimento a solicitagao nao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da rejeigao,
devidamente notificada;
III. Pela nao execugao da prestagao dos servigos de acordo com as especificagoes e prazos estipulados neste
Edital;
21.3 - Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 durante o prazo de execugao contratual;
21.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a
10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejufzo de perdas e danos cabiveis;
21.5 Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA as importances alusivas a
multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscrigao em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra
forma prevista em lei;
21.6 - As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

-

-

22.0 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 - Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverao ser objeto de
consulta, por escrito, a Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura Mimicipal de Pacoti, em ate 5 (cinco)
dias consecutivos anteriores a data de abertura do certame;
22.2 - As disposigoes deste Edital poderao ser objeto de impugnagao, por violarem disposigoes legais,
especialmente da Lei Federal n° 8.666, de 1993, nos seguintes termos:
22.2.1 - Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido ate 5 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao, cabendo a Administragao responder a impugnagao em
ate 3 (tres) dias uteis;
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22.2.2 - Por parte da Iicitante, desde que protocole o pedido at6 o 2° (segundo) dia titil que anteceder a data de
abertura dos envelopes de habilitagao; do contrdrio, a comunicagao nao tera o efeito de recurso;
22.2.3 - As duvidas serao consolidadas e respondidas, por escrito, apos esgotado o prazo de consulta, e
encaminhada a todos os interessados por meio de enderego eletronico, cabendo dqueles que por qualquer
motivo nao tenham recebido as informagoes no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de
inteirar- se sobre o teor do documento;
22.3 - Incumbe exclusivamente a Iicitante analisar minuciosa e cuidadosamente este Edital e seus Anexos,
bem como todas as instrugoes, termos e especificagoes tecnicas presentes, informando-se de todas as
circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferigao dos custos e prazos envolvidos na
execucao do objeto desta licitagao;
22.4 - As licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatorio;
22.5 - A participagao nesta licitagao implica plena aceitagao, por parte da Iicitante, das condigoes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo antes da
adjudicagao dos servigos;
22.6 E facultada a Comissao de Licitagao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagao, a promogao
de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao piiblica;
22.7 O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importar£ o afastamento da Iicitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os prindpios da isonomia e do interesse publico;
22.8 - As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagao;
22.9 - O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Pacoti,
situada no Pago do Govemo Municipal, na Avenida Coronel Jose Cicero Sampaio - n° 663 - Centro - Pacoti Ceara, no horario de 08:00horasas 12:00horas.
22.10
O Edital tambem sera disponibilizado aos interessados, no enderego eletronico:
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e https://www.pacoti.ce.gov.br/ .
22.12 - E vedada a transferencia total ou parcial, para terceiros, da execugao dos servigos que forem
adjudicados em consequencia desta licitagao, sem expressa autorizagao da Prefeitura Municipal de Pacoti.

-

-

1

Pacoti/ CE, 14 de junho de 2021.

SASCKEL'LYlM! PEREIRA
inente de Licitagao
Presidente da ComissapP*
Prefeitura Municipal de Pacoti
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ANEXO I
TERMO DE REFER£NCIA

- DO OBJETO

1.0

1.1 - CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVigOS DE
ASSESSORIA DE CONT ABILIDADE PtJBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TECNICOCONTABIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO CEARA (TCE) E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRAgAO PUBLICA,
JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PACOTI - IPMP.

- DA JUSTIFICATIVA

2.0

-

2.1 A contra tagao que se objetiva concretizar por meio do procedimento administrativo ora iniciado almeja
dar cumprimento a Lei 4.320, de 17 de margo de 1964, no seu CAPITULO I artigo 75 a 82, normas que
regulamentam e a fazem referenda a obrigatoriedade da elaboragao e controle dos orgamentos e balangos da
Uniao, dos Estados, dos Munidpios e do Distrito Federal, das autarquias e fundagoes pdblicas, e ainda em
observances aos preceitos da Lei Complementer n° 101, de 04 de maio de 2000, que obriga a Administragao
Pdblica e orgaos que recebem recursos publicos a manterem controle orgamenterio e prestagoes de contas,
conforme abaixo transcrito, verbis:
2.2 - A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a agao planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilibrio das contas pubbcas, mediante o cumprimento de
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e condigoes no que tange a renuncia de
receita, geragao de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobilidria,
operagoes de credito, inclusive por antecipagao de receita, concessao de garantia e inscrigao em restos a pagar.
(Lei Complementar 101/00, § 1°);

2.3 - A necessidade da contratagao dos servigos elencados neste projeto basico justifica-se, ainda, em virtude
de nao haver na estrutura organizacional do Instituto de Previdencia do Municipio de Pacoti, quadro
funcional com tal competencia/ atri buigaio;
2.4 - Como tambem que os entes municipais deverao seguir, quando da estruturagao dos controles intemos,
os seguintes padroes minimos para cada area e objeto de controle, nos termos do previsto no art. 12 da
Instrugao Normativa n° 01/2017.

4.1 - As quantidades, especificagoes e pregos, conforme abaixo:

3.0 DO DETALHAMENTO ESPEClFICO DOS SERVigOS E PREgO ESTIMADO

W _
01

CONTRATAgAO

ESPECIALIZADA

DE
PARA

EMPRESA
EXECUTAR

Mes

QTO

5“

£2

12

R$ 6.570,00

R$ 78.840,00
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DE
ASSESSORIA
PtJBLICA,

DE
SERVigOS
CONTABILIDADE

PLANEJAMENTO

f

E

JUSTIFICATIVAS

T£CNICO-CONTABIL, PARA ATENDER A

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF),
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
CEARA (TCE) E DEMAIS ORGAOS DA

ADMINISTRAgAO PUBLICA, JUNTO AO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
DE PACOTI IPMP
VALOR GLOBAL ESTIMADO

-

R$ 78.840,00

3.2 - O valor global estimado da presente licitaÿao e de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta
reais).
3.3 - Os valores de referenda estimados acima foram obtidos com base nos valores medios obtidos atraves das
pesquisas de preqos realizadas junto ao setor competente e anexadas aos autos.

-

4.0 DAS CONDigOES DE PAGAMENTO

4.1 - Pela perfeita execuÿao do objeto licitado, a Prefeitura Municipal de Pacoti efetuara o pagamento do prego
proposto pela licitante vencedora, em ate 30 (trinta) dias apos o adimplemento da obrigacÿao, em moeda
corrente, mediante ordem banc4ria, ate a data do vencimento, atestados os services pelo setor competente,
desde que nao haja fato impeditivo provocado pela contratada;

-

4.2 O prazo de vencimento da fatura mensal devera ser fixado em uma unica data, preferencialmente no dia
05 (cinco) do mes subsequente;
4.3 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de Iiquidagao qualquer obrigagao
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, sem que o atraso gere direito a
acrescimos de qualquer natureza.

-

5.0 DAS CONDICOES MINIMAS PARA C.ONTRATAgAO
5.1 - Os servigos serao prestados mediante assessoria presencial na sede do Instituto de Previdencia do
munidpio de Pacoti e por meio de consultoria na sede da contratada, por email ou telefone, sempre que se
fizer necessario;

-

Os servigos deverao ser prestados necessariamente por equipe T6cnica da contratada, composta de
profissionais devidamente registrados junto ao Orgao devidamente reconhecido pela entidade competente,
que comprove a qualificagao suficiente para execuÿao dos serviÿos especializados.

5.2

-

6.0 DA METODOLOGIA E EXECUgAO DOS SERVigOS

6.1 - Os servigos necessitam de atuagao presencial na sede do Instituto de Previdencia do munidpio de Pacoti
por pelo menos 5 (cinco) dias semanais, composto por pessoal da equipe tecnica da contratada e/ou atraves
de e-mail, telefone e presencial.
7.0 - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA
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7.1 - Alem de outras decorrentes de normas legais e da natureza da presente licitagao, sao obrigagoes da
Contratada:
7.1.1 - Prestar os servigos licitados em estrita conformidade com as especificagoes deste instrumento, os quais
serao executados no Instituto de Previdencia do municipio de Pacoti e tambem na sede da contratada;
7.1.2 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua
contratagao necessaria i execugao do objeto contratual, inclusive os encargos relativos a legislagao trabalhista
e as despesas com locomogao, hospedagem para pessoal da contratada;
7.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejulzos
materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, a contratante ou a
terceiros;

7.1.4 - Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo Instituto de Previdencia do
municipio de Pacoti.

-

8.0 DAS OBRIGAÿOES DA CONTRATANTE

-

8.1 Sao obrigagoes da contratante, alem de outras decorrentes do Contrato:
8.1.1 - Disponibilizar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio nas diligencias de
trabalho necessaria ao bom desempenho da Equipe Tecnica da contratada;
8.1.2 - Efetuar o pagamento das obrigagoes financeiras advindas da Contratagao.

9.1 - Os valores dos Servigos deverao ser fixos e cotados em moeda nacional;
9.0 DO PREgO E REAJUSTE

-

9.2 Nos pregos apresentados deverao estar incluidas todas as despesas com materiais, mao-de-obra,
ferramentas, equipamentos, transporte na localidade da sede da entidade, seguros, taxas, tributos, incidencias
fiscais e contribuigoes de qualquer natureza ou especie, encargos sociais, saMrios, custos diretos e indiretos e
quaisquer outros encargos, quando necessarios a perfeita execugao do objeto da Licitagao;

-

9.3 O Pagamento dos Servigos sera realizado mensalmente;
9.4 - O prego do contrato poder& ser reajustado, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado a
partir da data limite para apresentagao da proposta. O nndice de reajuste ser4 o IGP - M/FGV - Indice Geral
de Pregos do Mercado.
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ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAgAO

Ao
Instituto de Previdÿncia do municipio de Pacoti

Ref.: TOMADADE PRECOS N° XXXX. XX. XX.XX

OUTORGANTE: (nome, Cedula de Identidade, CNPJ/MF, enderego, razao social, etc.)

OUTORGADO: (nome, Cedula de Identidade, CPF/MF, enderego, CEP e qualificagao do representante)
PODERES: representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Pacoti no certame Iicitatorio Tomada
de Pregos n" XXX.XX.XX.XX, apresentar documentos e proposta tecnica e prego, prestar declaragao de que o
outorgante esta em situagao regular perante entes publicos, bem como de que atende as exigencias do Edital
quanto a habilitagao jurldica e qualificagoes tecnica e economico-financeira, nas sessoes publicas, assinar as
respectivas atas, registrar ocorrencias, formular impugnagoes, interpor recursos, assinar Contratos, assim
como assinar todos e quaisquer documentos indispensaveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

(local e data).

de

de.

(Nome, cargo, fungao e assinatura do representante legal da licitante).

Obs.: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s), com firma reconhecida em
cartorio.
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ANEXO III
(MODELO DA PROPOSTA DE PREgOS)

PadyVia

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Ref: TOMADADE PREgOS N° XXX.XX.XX.XX
Prezados Senhores:
Apresentamos nossa proposta para a CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR
SERVigOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS
TECNICO-CONTABIL, PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO CEARA (TCE) E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRAgAO PLTBLICA, JUNTO
AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PACOTI IPMP. Declaramos ter total conhecimento das
condigdes da presente licitagao e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

-

LOTE UNICO

,™AO

01

CONTRATAgAO
ESPECIALIZADA
DE
SERVigOS
CONTABILIDADE

EMPRESA
DE
EXECUTAR
PARA
DE
ASSESSORIA
PUBLICA,

PLANEJAMENTO

E

i

.

JUSTIFICATIVAS

TECNICO-CONTABIL, PARA ATENDER A LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF),
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
CEARA (TCE) E DEMAIS ORGAOS DA
ADMINISTRAgAO PUBLICA, JUNTO AO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
DE PACOTI - IPMP
VALOR GLOBAL

Mes

12

R$

R$

R$

DAS ESPECIFICACOES GERAIS DA EXECUCAO DOS SERVICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS:

•

•

•
•
•
•

•
•
•

A prestagao dos services de objeto deste projeto basico englobara as seguintes tarefas:
Proceder a execugao mensal da escrituragao contabil do CONTRATANTE; emissao de nota de empenho,
Iiquidagao e pagamento, de acordo com a Lei n. 4.320/ 64 e piano de contas do Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Publico - MCASP;
Realizar, mensalmente, a conciliagao das contas contabeis;
Emitir parecer tecnico em relagao aos balancetes de verificagao, reformulagoes, previsoes orgamentarias e
prestagoes de contas;
Elaborar e apresentar, mensalmente, os balancetes cont&beis, de acordo com as normas do Tribunal de Contas do
Estado do Cear& - TCE-CE;
Gerar as informagoes a serem enviadas ao SIM - Sistema de Informagoes Municipals do Tribunal de Contas do
Estado do Ceara - TCE;
Calcular e emitir, mensalmente, as guias para pagamentos das obrigagoes fiscais;
Assessorar a CONTRATANTE na gestao financeira e orgamentaria do orgao;
Participar, quando antecipadamente convocado, de reunioes para prestar esclarecimentos de natureza contabil
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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que se fizerem necessarias;
Providenciar processo de prestagao de contas, da CONTRATANTE;
Informar a CONTRATANTE sobre as exig&icias e Instrugoes Normativas oriundas do Tribunal de Contas do
Estado do Ceara - TCE-CE, Receita Federal e Conselho Federal de Contabilidade;
Emissao de Balancetes e sua respectiva consolidagao, alem de Auxflio na Planificagao Orgament&ria anual e
plurianual dos Fundos Municipals;
Conciliagao e Emissao de todas as pegas contabeis (balango patrimonial, balango financeiro, apuragao de receitas e
despesas, variagoes ativas e passivas;
Execugao Orgamentaria e Financeira de Despesas;
Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatorios e graficos diversos, referentes as &reas cont&bil e financeira;
Emitir os RREO - Relatorio Resumidos da Execugao Orgamentaria;
Emitir os RGF - Relatorio de Gestao Fiscal;
Elaboragao e transmissao da DCTF;
Consolidagao de todos os balancetes das unidades gestoras diretas e indiretas e da Camara Municipal de emissao
de relatdrios;
Transmissao de dados do RREO via SICONFI;
Transmissao de dados do RGF via SICONFI;
Elaboragao de mensagens e projetos de lei relativos a creditos adicionais;
Acompanhamento da programagao financeira e do cronograma mensal de desembolso;
Elaboragao do balango anual consolidado do Municipio e relatorios alusivos as contas de govemo;
Adequagao do balango geral do Municipio ao padrao PCASP - STN;
Elaboragao da programagao financeira e do cronograma mensal de desembolso;
Atualizagao e transmissao diaria das informagoes para publicagao em meio digital - internet das informagoes sobre
movimentagao financeira nos termos da Lei n° 131/2009;
Responder a quaisquer consultas feitas pelas contratantes, seja por e-mail, seja in loco;
Assessoria e Consultoria in loco com profissionais qualificados para acompanhamento dos procedimentos
contabeis;
Alimentagao do sistema de informagoes contabeis e fiscais do setor publico brasileiro - SICONFI nos termos da
portaria n° 634/2013 - STN;
Elaboragao e transmissao de relatorios para atendimentos nos termos da portaria n° 471/04 e alteragoes
posteriores- SIOPS;
Analise e acompanhamento dos cumprimentos da aplicagao dos percentuais minimos em agoes e servigos de
saiide;

•
•
•

s

PhAjrta 8
.O

Elaboragao e transmissao de relatorio nos termos da portaria n° 06/ Ole alteragoes posteriores - SIOPE;
Conferencia e conciliagao dos saldos banc&rios;
Elaboragao e emissao do livro diario e razao, e;
Elaboragao e emissao do livro caixa;

O valor global da presente proposta de pregos e de R$

_

(

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execugao: 12 (doze) meses.
Dados do Representante Legal para assinatura do contrato:
Nome:.

Natural de:.

Enderego residencial completo...
RG n°:
CPF/MF n°:

.........
. . . . . .......

Cargo/ Fungao:
E - mail:
Expedido por:.

Estado civil
Telefone:

.
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(local e data).

de_

de

(Nome, cargo, fungao e assinatura do representante legal da licitante).
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e
demais despesas que possam incidir sobre o servigo licitado, inclusive a margem de lucro.

OBS.: esta declaragao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO IV

PiV
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MODELO DA PROPOSTA TECNICA
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Ref.: TOMADA DE PREgOS N° XXX.XX.XX.XX

......

, inscrita no CNPJ n°
sediada no(a)
, por intermedio de seu representante legal o(a) Sr(a)
., e-mail
, e para os fins da Tomada de
,/UF e do CPF n°
portador(a) do CRC n°
tecnica,
anexos:
os
contendo
a
XXX.XX.XX.XX,
seguintes
sua
vem
apresentar
proposta
n°
Pre<;os

A empresa.
telefone n°

1) FormuMrio de PONTUACAO 01 (PI): EXPERlfiNCIA DA LICITANTE NO SETOR PUBLICO;
2) Formulario de PONTUAgAO 02 (P2): QUALIFICAgAO DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE;
3) Formulario de PONTUAgAO 03 (P3): EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE.

(local e data).

_de_

de

(Nome, cargo, fungao e assinatura do representante legal da Iicitante).

OBS.: esta declaracao dever£ ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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FORMULARIO REFERENTE A PONTUAgAO 01 (PI) EXPERIENCIA DA LICITANTE NO SETOR
QUALIFICAgAO DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE;
PUBLICO; PONTUAgAO 02 (P2)
PONTUAgAO 03 (P3) EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE

-

-

...........
.

inscrita no CNPJ/MF sob o n°
A EMPRESA
neste ato representada
., portadora do CPF/MF n°
. e em cumprimento ao disposto no
pelo(a) Sr(a)..
Edital de Licitagao na modalidade Tomada de Pregos, do tipo Tecnica e Prego de nD XXX.XX.XX.XX, vem
submeter sua Proposta Tecnica para execugao do objeto da licitagao em referenda, apresentando:

PONTUAgAO 01 (PI): EXPERIENCIA DA LICITANTE NO SETOR PUBLICO
Experiencia da licitante na prestagao de servigos de contabilidade na Administragao Publica
PONTUAgAO
QUANTIDADE
ENTIDADE

PONTUAgAO 02 (P2): QUALIFICAgAO DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE
Equipe tecnica da licitante, inclusive socios e diretores.
QUALIFICAgAO
NOME

PONTUAgAO

PONTUAgAO 03 (P3): EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE
Experiencia profissional da equipe tecnica da licitante
NOME
TEMPO DE EXPERIENCIÿPONTU Ag AO
INDIVIDUAL

PONTUAgAO MAXI

CIDADE - UF - DATA
EMPRESA

CNPJ/MF
REPRESENTANTE LEGAL
OBS.: esta declaragao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VI
DECLARAgAO

Declaramos sob as penas da Lei que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para
habilitagao na Tomada de Preÿos n° XXX.XX.XX.XX, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrÿncias
posteriores (Art.32, §2°, da Lei Federal n.° 8.666/93).
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ANEXO VI
DECLARAgAO

Declaramos em atendimento ao edital da Tomada de Pregos n.° XXX.XX.XX.XX, que nao
possuimos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir
de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999).
Ressalva: emprega menor, a partii de quatorze anos na condigao de aprendiz ( ).
(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local e data

Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

OBS.: esta declaragao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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DHOARACAO DE ML/EFP

Declare, sob as penas da Lei, para habilitagio na Tomada de Pregos n° XXX.XX.XX.XX, que
inscrita no CNPJ n.°
cumpre os requisitos
a empresa
estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.° 11.488,
de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e que essa empresa esta apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

OBS.: esta declaragao deverd ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
neste ato denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ
O Munidpio de «CIDADE», atraves da
portador do
repiesentada neste ato pelo Sr.
com sede a
sob n° .
, pessoa juridica de direito privado, com sede
_, e de outro lado a empresa
CPF n°
,
neste ato representado por
inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
na
CONTRATADA,
em
vista
a
tendo
denominada
em
diante
ora
de
inscrito no CPF/MF sob o n.°
homologagao do resultado da Tomada de Pregos n.° XXX.XX.XX.XX, tem justo e acordado o seguinte:

_
_

_

_

-

CLAUSULA PRIMEIRA DO SUPORTE LEGAL

1.1 - Este contrato foi precedido de licitagao na modalidade Tomada de Pregos n° XXX.XX.XX.XX, observados
os dispositivos da Lei Federal n° 8.666, de 21.06.1993 e suas alteragoes.

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem por objeto a

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ITENS E SERVIC-OS A SEREM EXECUTADOS:

3.1 - Os servigos encontram-se relacionados e descritos conforme abaixo:
J

01

-

LOTE UNICO
PF&CRK*Q

12

Mes

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

-

4.1 O Contrato tera vigencia de 12(doze) meses, contado a partir da data da sua assinatura, podendo ter sua
vigencia prorrogada, por iguais periodos, ate o limite maximo de 60 (sessenta) meses, desde que mantida a
obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a Administragao, nos termos do artigo 57, inciso II, da
Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
5.1 - O valor mensal do objeto deste instrumento 6 de R$
l
valor global para 12(doze) meses e de R$

.), perfazendo o

5.2 - No valor acima esta incluido todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do
objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

-

CLAUSULA SEXTA DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 - O prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento da
obrigagao e apresentagao da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
PAÿO DO GOVERNO MUNICIPAL
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6.2 O pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servigos executados;

6.2.1 - O "atesto" fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota
Contratada com os servigos efetivamente prestados.

Fiscal/Fatura

Fiscal/Fatura apresentada pela

6.3 - Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou,
ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regular izagao da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
6.4 - Sera efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional k irregularidade verificada, sem prejulzo
das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.4.1 - Nao produziu os resultados acordados;
6.4.2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;

6.5 - Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta aos sltios oficiais, para verificar a manutengao das
condigoes de habilitagao da Contratada;
6.5.1 - Quanto ao Imposto sobre Services de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel;
6.5.2 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituldo pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos pelo
referido regime, em relagao as suas receitas pr6prias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaragao de
que trata o artigo 6° da Instrugao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de Janeiro de 2012;
6.6 - O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Cr£dito, mediante deposito em contacorrente, na agenda e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislate vigente;

6.7 - Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento;
6.8 - A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1 - As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao orgamentaria propria, prevista
no orgamento da Prefeitura Municipal de Pacoti:
DPI

SKKH\RI\

ELF.MFNTODE DESPESA
3.3.90.39.00

U\t)

CLAUSULA OITAVA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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8.1 - Ocorrendo alteragao das condigoes economicas fundamentals prevalecentes na assinatura do contrato,
sera assegurada a recuperagao dos valores ora contratados, objetivando a manutengao do equilibrio
economico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes;

8.2 - A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os actescimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor uncial atualizado do
contrato;

8.3 - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao excedeT o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

-

CLAUSULA NONA DAS SANÿOES POR INADIMPLEMENTO

- Pela inexecugao total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitagao, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a criterio da
Administracao, e ainda garantida a previa e ampla defesa, serao plicadas £s seguintes cominagoes,
cumulativamente ou nao:

9.1

I - Advertencia;

II - Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso na prestagao dos servigos, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global,
por dia decorrido, ate o limite de 10% do valor dos servigos executados;

b) Pela recusa em realizar a prestagao dos servigos, caracterizada em dez dias ap6s o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos servigos;
c) Pela demora em corrigir falhas nos servigos prestados, a contar do segundo dia da data da notificagao, 2%
(dois por cento) do valor dos servigos, por dia decorrido, ate o limite de 10% do valor dos servigos nao
corrigidos;
d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestagao dos servigos, entendendo-se como recusa
o servigo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeigao: 10% (dez por cento) do valor do
servigo rejeitado;
e) Pelo nao cumprimento de qualquer condigao fixada na Lei Federal 8.666/93, ou no instrumento
convocatdrio e nao abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada
evento;

III - Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a CONTRATANTE,
pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE,
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item anterior;

-

9.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estate sujeita as penalidades tratadas
nos incisos HI e IV do item 9.1:
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I. Pelo descumprimento do prazo de prestagao dos servigos;
II. Pela recusa em atender alguma solicitagao para corregao na prestagao dos servigos, caracterizada se o
atendimento a solicitagao nao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da rejeigao,
devidamente notiftcada;
III. Pela nao execugao da prestagao dos servigos de acordo com as especificagoes e prazos estipulados neste
Edital;

- Alem das penalidades

citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, ks demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 durante o prazo de execugao contratual;

9.3

9.4 - As multas estabelecidas podem ser apUcadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a
10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cablveis;
9.5- Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA as importancias alusivas a
multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscrigao em dlvida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma
prevista em lei;
9.6 - As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA
10.1 - Constituent obrigagoes da CONTRATADA:

a) Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrao de qualidade, de forma que os servigos a serem
executados mantenham todas as especificagoes tecnicas e qualidades exigidas no projeto basico, cumprindo
todas as especificagoes estabelecidas na proposta de pregos e documentos apresentados ao CONTRATANTE;
b) Executar os servigos, atraves de mao de obra especializada, na forma preceituada pelo edital de licitagao,
observadas as especificagoes tecnicas e condigoes comerciais declinadas em seus anexos, inclusive com as
prescrigoes do Estatuto das Licitagoes e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas
consequencias de sua inobservancia total ou parcial;
c) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mao de obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas que
incidam direta ou indiretamente na execugao dos servigos objeto deste instrumento;
d) Utilizar de forma privativa e cortfidencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a
execugao do Contrato;

e) Submeter-se a fiscalizagao por parte do CONTRATANTE, acatando as determinagoes e especificagoes
contidas no Edital da licitagao;
f) Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante exigir a imediata
substituigao de profissional cuja permanencia julgar inconveniente;
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g) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva
independente de solicitagao;

h) Os servigos contratados, caso nao satisfacam a Fiscalizagao da CONTRATANTE, serao impugnados,
cabendo & CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua re- execugao direta ou por empresa devidamente
qualificada, capacidade e de reconhecida idoneidade, alem das responsabilidades contratuais e legais;
i) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acrescimos ou supressoes em ate 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes;

j) Emitir Nota Fiscal de Servigos para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE;
k) Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao dos servigos, nao excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a
fiscalizagao ou acompanhamento da Administragao;
1) Assumir integral responsabilidade pela diregao e supervisao dos trabalhos garantindo a execugao dos
servigos de acordo com as condigoes ajustadas;

m) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a CONTRATANTE, a ocorrencia de
qualquer fato impeditivo dos servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1 - Sao obrigagoes da CONTRATANTE:

a) Prestar as informagoes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessdrias ao
desenvolvimento das atividades relativas as obrigagoes da contratada;
b) Acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato, atraves de um funcion£rio especialmente designado
que anotara em registro prdprio todas as ocorrencias relacionadas com o Contrato;
c) Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condigoes estabelecidas na Clausula sexta deste instrumento;

d) Designar pessoas responsaveis pelo encaminhamento e fiscalizagao dos servigos ora pactuados;

e) Fomecer atestados de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigagoes contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAgAO
12.1 - Os servigos constantes neste contrato serao fiscalizados por servidor ou comissao de servidores
designados pela PREFEITURA MUNICIPAL de «CIDADE», doravante denominados "Fiscalizagao", que
terao autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agao de orientagao geral, controle e fiscalizagao
da execugao contratual;

12.2 - A Fiscalizagao compete, entre outras atribuigoes:
I - Solicitar k Contratada e seus prepostos, ou obter da Administragao, tempestivamente, todas as
providencias necessArias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente
cdpia dos documentos escritos que comprovem essas solicitagoes de providencias;
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II - Acompanhar os servigos e atestar seu recebimento definitivo;

fir

i

%

IE - encaminhar ao Setor Financeiro os documentos que relacionem as importancias relativas e multas
aplicadas A Contratada, bem como os referentes a pagamento;
12.3 - A agao da Fiscalizagao nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;

12.4 - Em conformidade com os artigos 73, inciso I, alinea a e b, e 76 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante nota
fiscal, o objeto deste contrato ser£ recebido pela Fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Pacoti.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1 - O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art 78 da Lei Federal n°
8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, desde que a parte denunciante
notifique formalmente a outra, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, sem prejuizo da aplicagao das
sangoes previstas no Edital de Tomada de Pregos no XXX.XX.XX.XX e seus Anexos;

13.2 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a previa e ampla defesa;
13.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREgOS
14.1 - O prego do contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
a partir da data Iimite para apresentagao da proposta. O indice de reajuste sera o IGP-M/FGV - indice Geral
de Pregos do Mercado;
14.2 - Em caso de renovagao do contrato, o indice de pregos a ser utilizado para reajustamento desses servigos,
caso o prazo de duragao seja igual ou superior a um ano, sera o IGP-M da Fundagao Getulio Vargas FGV ou
qualquer outro que vier a ser adotado subsidiariamente ou em substituigao ao citado indice.

-

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSigOES GERAIS
15.1 - A CONTRATADA nao tera direito a qualquer indenizagao, se ocorrer, provisdria ou defmitivamente, a
suspensao da execugao deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porem, no caso da rescisao por
motivos alheios a sua vontade e sem infragao de quaisquer clausulas e condigoes contratuais, o pagamento de
forma proporcional aos servigos efetivamente executados;
15.2 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus
termos, clausulas e condigoes, por si e seus sucessores;
15.3 - Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei Federal n° 8.666/93 e, alteragoes posteriores, e
demais normas legais que Ihe sejam aplic&veis, a proposta de pregos apresentada, aplicando-se, ainda, para os
casos omissos, os prindpios gerais de direito;
15.4 - Na execugao do objeto ora ajustado, a CONTRATADA sera responsavel por todas as obrigagoes
trabalhistas, tributarias e previdenciarias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por
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qualquer vinculo empregaticio que venha a se configurar, inclusive indenizaÿoes decorrentes de acidente de
trabalho.

-

CLAUSULA DÿCIMA SEXTA DO FORO
16.1

- Fica eleito o Foro da Comarca de Pacoti, Estado do Ceara, como competente para dirimir

toda e

qualquer duvida decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais
privilegiado que possa ser.
16.2

- E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrument©, na

present a das testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma.

-

Pacoti CE,

__ de

CONTRATANTE

CONTRATADO (A)
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