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EDITAL TOMADA DE PRE€OS N9 0104.01/21.CMU

Processo no:
Classe:
Assunto:
Modalidade:
Fundamentacac>:
Interessado:
Objeto,

0104.01/21-CMU
Contrata¢o - Lei 8.666/93
Processo de Contratafao
Tomada de Preso
art. 23, alined ``b" da Lei n° 8.666/93
Camara Municipal de Uruburetama
Contrata¢o de p[estador de 9ervi€os t6cnicos de asse8Boria e consultoria na drea

govemamental,  no  ambifo  da  Camara  Municipal  de  Umburetama,  conforme
detalhe§ tecricos constantes do projeto bisico

PREAMBULO

0   Presidents   da   Comissao   de   Licitacao   da   Camara   Municipal   de  Uruburetama,   toma   pdbLico   para   o

;a:keeAg;:::Edp°i;;e;:Sds:dtr°;qTu€ecnNa[d:|%ph£:acno°,:o:Crae'g=de':ed::efrforedaohsz=rJ`]:I::'aa°serni::ill::::
de forma  indireto em empreitada  per pre§o unitirio,  conforme descricao  contida neste Edital e seus Anexos,
obedecendo  as  regras  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  a  Lei  Complementar  n9  123,  de  2006,  bern  como  a  leg]§lacao
corre]ata, e demais exigchcias previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessao pdblica: 11/05/2021 -Ho[ario: 09:00 hora9.
Endereap: Praca Soares Bulcao,123 -Centro -Uruburetama -Ceara CEP: 62.650-000.

1- D0  0B|ET0

1.1-0 objeto desta licitacao 6 a CONIRAIA€AO I)I PRESTADOR D£ S£RVJ€OS T£CIVJCOS D£ ASSESSORIA
I   coNst7LTORIA   NA   ARIA   cov£EN"RTAL,   No   AMBi7io   I>A   CAMARA   Mun7TCTPAz,   z>£
UF(uBllRFTAMA, CONFORME DETALHES T£CNICOS CONSTANTES D 0 PRO|ETO BASICO.
I.2-  A  Licitacao  sera  reaJ]zada  por  item,  conforme or€amento  estimado  em  planilhas  de  quantitativos  e presos
unitarios, constante do Projeto Basico.
1.3-0 cnteno de julgamento adotado sera o de t6mica e preco, observadas as exigencias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especifica€6es do objeto.

2. DOS ANEXO8 DO EDITAL

2.1- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
2.1.1- ANEX0 I - Pro]eto Basico;
2.1.2- ANEXO 11 - Temo de credencianento (procura€ao);
2.1.3-ANEX0111 -Minuta de Proposta de Precos
2.1.4-ANEX0 IV -Minuta de Proposta T6cnica;
2.1.5- ANEX0 V - Modelo de declara€6es;
2.1.6- ANEX0 VI - Modelo de declara¢ao de microempresa e empresa de pequeno porte;
2.1.7- ANEX0 VII - Minuta de contrato.

3.0-DA DOTACA0 0RCAME NTARIA

3.1-Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Certame serao provenientes da
seguinte    Dotacao    Orcamentdria:    Exercicio    2021   -   Atividade    11.01.0103L0001.2.125    -    Manutentio    e
runciommcnto  dos Atividades  Lq;islati"  -  Classificacao  ccon@mica  3.3.90,35.00  Servi€o  de  Consultoria  -
Sut)elemento(s): 3.3.90.35.01 Assessoria e consultoria t6cnica ou juridica; Fonte de rectirgo: 1001000000 Reeurso
Ordinirio
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4.0-DAS CONDIC6ES PARA PARTTCIPACAO

4.1-  Poderao  participar  da  presente  licitasac)  qualquer  pessoa  juridica  interessada,  pertencente  ao  ramo  de
atividade   relacionado   ao   ot)jeto   da   licita§ao,   conforme   nos   respectivos   atos   constitutivos,    devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condic6es exigidas para cadastraniento ate o terceiro dia anterior a data
do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao, e que atendam a todas as exigchcias, inclusive

quanto a documenta€ao, constantes deste Edital e seus Anexos.
4.2-Nao sera admitida nesta licitacao a participa€ao de pessoas juridicas:
4.2.1 -Com fal6ncia, concordata ou insolv6ncia, judicialmente decretadas;
4.2.2- Em dissolu€ao ou em liquidacao;
4.2.3   -  ale  este}am   suspensas   de   licitar  e  impedidas  de   oontratar  com   qualquer  6rgao  ou  entidade   da
Administrasao Ptiblica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, mos temos do artigo 87,
inciso IH,  da Lei n° 8.666, de 1993;
4.2.4- Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiatias entre si;
4.2.5- Estrangeiras que nao funcionen` no Pats;
4.2.6- Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedac6es previstas no artigo 9q da Lei rf 8.666, de 1993;
4.2.7 -Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Camara Municipal de Uruburetama, mos termos do
inciso HI do artigo 87 da Lei ri° 8.666, de 1993, e decretos reguLamentadores;
4.2.8 - Que tenham sido declaradas inid6neas para licitar ou contlatar coma Administracao Pilblica;
4.2.9.- Que esrtyam reunidas em conedrcio;
4.2.10. Seja parente de ate terceiro grau do responsavel 6rgao promotor e/ou do 6rgao solicitante da licita€ao;
4.3-  0 descun`primento de qualquer condicao de participacao acarretar6 a inabilita¢ao do licitante.
4.4-  Nac>  podelao  participar,  ainda,  as  empresas  cujos  s6cios  ou  lntegrantes  participem,  a  qualquer  tfulo,
simultaneamente, de outras organiza¢6es candidatas a este certame;

5.0- DAS CONDIC6ES DE CADASTRAMENTO

5.1 -Os licitantes nao cadastrados junto a Cimara Municipal de Uruburefama, deverao efetuar, ate 03 (des) dias
anfes  da  abertura  dos envelopes  de habilita€ao,  o  seu  cadastramento  na  Central  de Licltac6es,  §ituada  a Praca
Soares  Bulcao,  123 - Centro - Uruburetama - Ceara CEP:  62.650J)00,  no  hordrio  das 8h  as  12h,  devendo  para
tanto, apresentar os segii intes documentos:
a) Ato constitutLvo, estatuto ou contrato social em vigor;
a.1)  Os  documentos  acima  deverao  estar  acompanhados  de  todas  as  alterac6es  realizadas ou  da  consolida€ao
respectiva;
b) Prova de inscncao no Cadastro Nacional de Pessoa ]uridica - CNP];
c) Cedula de ldentidade e CPF dos sdcios ou dirigentes;
d)  Prova  de mscrisao  no  cadastro  de  contribuintes  (Municipal,  Estadual ou  Distntal),  relatlvo  ao  domlcillo ou
sede da licitante, pertmente ao seu ramo de atrvidade e compativel com o objeto contratual;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto a Divida Ativa da Uniao, admitida a certidfo positiva
com efeito de negativa ou outra equivalente na formada lei;
f) Prova de regularidade para cc>m a Fazenda Estadual e municipal, do domicllio ou sede da licitante, pertinente
ao seu rano de atividade e compativel com o objeto contratual;

g) Certidao de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviap (FGTS),  delnonstrando situacao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
h) Certidao Negativa de D6bjtDs TrabaLhistas -CNDT,
i)  Balanco patrimonial e demonstrac5es confabeis do dltimo ano  social, ji exig(veis e apresentados na forma da
lei,  assinado por contador ou For outro prcifissional equivalente devidamente reglstrado na Junta Comercial ou
no  local determinado  por lei,  que comproven` a boa situacao financeira da empresa,  vedada a sua  substituicao

por balancetes ou balanaps provis6rios, podendo ser atualizados par lndices oficiais quando encerrados ha mais
de 03 (des) meses da data de apresentagao da proposta, observando o paragrafo 2Q do art.1.179 do C6digo Civil -
Lei rf 10.406/02;
i.1)  Empresas constituidas no exerc!cio en`  curso deverao  apresentar c6pia do balanco  de abertura ou  c6|)ia  do
livro diirio contendo c> balanqo de abe[tuTa, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

pr
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6.0 - I)0 CREDENCIAMENTO

6.1-  As empresas  participantes poderfro  ser representadas no  processo  por seus titulares ou  por representantes
legais  munidos  de  instrumento  de  mandato  com  poderes  espeofficos  para  a  pr6tica  de  quaisquer  atos  do

procedimento licitat6rio, inclusive o poder de interposi€ao de recursos e desist6ncia expressa aos mesmos;
6.2-0 credenciamento poderd ser realizado pela licitante, ou seu representante, que devera comparecer no local,
data  e  horario  indicados  no  preambulo  deste  edital,  apresentar-se  a  Comissao  Pemanente  de  Licitacao  para
efetuar  credenciamento  como  participante  desta  Licitacao,  munido  da  sua  carteira  de  identidade,  ou  de outro
documento oficial e do dooumento de proouracao com fima reconhecida (ANEXO 1[), com poderes para praticar
todos os atos em nome da proponente, inerente a este certame.
6.2.1   -  0  instnmento   de  procuracao   (pdblica  ou   particular)   deve  constar  os  poderes  necessdrios  para  a
formula¢ao  de  propostas  e  para  a  pratica  de  todos  o§  atos  do  certame,  devendo  vtr  acompanhado  de  c6pias
autenticadas  en`  cart6no  ou  por  servidor  integrante  da  Comissao  de  I.icita¢o,   a  vista  dos  orlgLnais,   dos
documentos de constituiqao da empresa (estatuto, contrato social ou registro de empres6rio individual), no qual
este]am expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigac6es em decorr€ncia de tal investidura.
6.3  -  Cada  licitante  deverd  apresentar-se  com  apenas  urn  representante  Legal  que,  devidameI\te  munido  de
instrunento h6biL de mandato, sera o dnico admitido a intervir nas fases do processo licitat6rio.
6.4 - As microempresas e ernpresas de pequeno  ports  que pretendereni  se beneficiar nesta  llclta€ao  do  regrme
dlfelenclado    e    favorecido    previsto    na     Lei    Complementar    n°    123,     de    2006,     deverao    apresentar
Requer]mento/Dedaracao   de   tratamento   diferenciado   para   Microempresas   e   Empresa   de   Pequeno   Porte,
conforme modelo no ANEXO VI deste Edital.
6.5  - A  Licltante microenpresa  ou  empresa  de  pequeno  ports  que  se enquadrar em  qualquer  das  vedaq6es  do
artigo 3°,  parigrafo  4°,  da Lei Complementar n°  123,  de 2006,  nao podera usufruir do  tratamento  diferenciado

previsto em tal diploma e, portantct, nao devera apresentar a respectiva declarasao.
6.6  -  As  licitantes  que  nao  apresentarem  a  refeTida  declaracao  nao  usufruirao  do  tratamento  diferenciado
estabelecido na Lei Complernentar n° 123, de 2006.
6.7.  Em  atendimento  ao  §  2°  do  art.  22  da  Lei  Federal  n°8.666  de  21  de junho  de  1993,  as  licitantes  deverfro
apresentar  juntamente   com   a  documentacao  de  credenciamentD,   c6pia   do  CRC  -  Certificado   de  Registro
Cadastral, como condi€ao de participa¢5o neste certame.

7.0   -   I)OS   ENVEI.OPES   DE   DOCUMENTOS   DE   HABILITA¢AO,   DE   PROPOSTA   TECNICA   E   DE
PROPOSTA DE PRE€OS

7.1-  Cada  licltante  deverd  apTesentar  03  (rfes)  envelopes  de  documentos,  urn  contendo  os  documentos  de
habilitacao, urn contendo proposta fecnica e urn contendo a proposta de precos.
7.1.1 -Sera admitido o encaminhamento dos envelopes per via postal ou outro meio similar de entrega, mediante
recibo ou  aviso de recebinento,  desde que entregues ate o tiltimo dia titil anterior a data de abertura da sessao

pdblica.
7.1.1.1   -   Nessa   hip6tese,   os   tres   envelopes   deverao   ser   acondicionados  em   invdlucro  `inico,   enderecado
diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
TOMADA DE PRECOS NQ 0104.02/21 - CMU
SESSAO EM 11/05/2021, AS 09:00hs

7.1.1.2  -  Os  envelopes  que  nao  forem  entregues  nas  condiq5es  acima  estipuladas  nao  gerarao  efeitos  como

Proposta.
7.2  -  Deverao  ser  entregues  saparadamente,  em  envelopes  opacos  e  lacrados,  os  documentos  relativos  a
habilitacao, a proposta tecnica e a proposta de pre€os rubricados no fecho e identificados com o none da licitante
e contendo en suas partes extemas a fronta]s, en caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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DOcuMENTOs DE HABILITAcfro . ENVELOpE NO 01
CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
TOMADA DE PRECOS Na 0104.02AZ1 - CMU
[RAzao soclAL DA EMPRESA LlclTANTE].
[ENDERECO, CNPJ, TELEFONE E EMAIL I)A EMPRESA LICITANTE].

PROPOSTA T£CNICA - ENVELOPE N° o2
CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
TOMADA DE PRE€OS N° 0104.02/21 - CMU
[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE].
[ENDERECO, CNPJ, TELEFONE E EMAIL DA EMPRESA LICITANTE].

PROPOSTA DE PRECOS  - ENVELOPE N° 03CAMARAMUNICIPALDEURUBURETAMA

TOMADA DE PRE€OS N9 0104.02/21 - CMU
[RAzao soclAL DA EMPRESA LlclTANTE].
[ENDERE€O, CNP|, TELEFONE E EMAIL DA EMPRESA LICITANTE].

7.3  - b[£Q serao recebidos,  em nenhuna hip6tese,  envelopes  de habilitacao,  de proposta fecnica  a de proposta
financeira depois de iniciada a sessao de abertura dos mesmos.

8.0. DOs DOcuMENTOs DE HABII.ITAcao tENVEi,OpEs NQ Oi>

8.1  -Como condngao pr6via ao exame da documenta¢o de habilitaeao, o(a) Presidente da Comissao de Licita€ao
verificara o eventual descumprimento das condic6es de participacao, especialmente quar`to a existencia de sanfao

que impeca a partlclpacao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

a) Reglstro cadastral de fomecedores da Camara Municipal de Umburetama - RECAF;

8.2 - Tambch poderao se[ consultados os s{tios oficiais cmissores de certid6es, especialmente quando o Licitante
esteja   com   aLguma   dooumenta€ao   vencida  junto   ao   cadastro   de   fomecedores   da   Camara   Municipal   de
Uruburetama.  A validade  das  certid6es emitidas por meio  da  rede mundial  de  computadores (Internet)  ficari
condicionada a verifica€ac> da sua legitimidade por maio de coT`oulta '`on Line".
8.3 -Procedida a consulta,  sei.ao impressas declarac6es dernonstrativas da situacao de cada licitante cadastrado,

que  serao  assinadas  pelos  membros  da  Comissao  de  Licitacao,   ben  como  peLos  representantes  Legais  das
empresas licitantes.
8.4 - A tfulo de habilitasao no certame, os licitantes deverao apresentar a seguinte documenta€ao no Envelope n°
1,   salvo   quando   as   informacoes   pertinentes   estiverem   contempladas   de   forma   regular   no   cadastro   de
fomecedores da Camara Municipal :

8.3.1- Relatives a Habilhagao )uridica;

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Camara Municipal de Urubu[etama, dentro do prazo de
validade, guardada a conformidade com o objeto da licitacao;
b) Cedula de identidade do responsavel legal ou signafario da proposta;
c)  No  caso  de  enpresirio  individual:  inscncfo  no  Registro  P`1bLico  de  Empresas Mercantis,  a  cargo  da Junta
Comercial da respectiva sede;
d) No caso de sociedade ernpresdria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito
no  Registro P`1blico  de  Empresas Mercantis,  a  cargo  da Junta Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de
documento comprobat6rio de seus administradores;
e) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jur{dicas do local de
sua sede, acrmpanhada de pTova da indicacao dos sous admini§tradores;
8.3.1.1-  Os  documentos  deverao  estar  acomparLhados  de  todas  as  alterac6es  realizadas  ou   da  consolidacao

S
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respectiva contratual, se for o caso;

8.4 - Relativa i Regularidade Fiscal:

8.4.1. Prova de inscrisao no Cadastro Naclonal de Pessoas ]uridicas (CNP]);
8.4.2.  Prova  de  insericao  no  cadastro  de  contribuintes  estadual  ou  municipal,  conforme  o  caso,  relativo  ao
domidlio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto contratual;
8.4.3. Provas de regularidade, e[n plena validade, para com:
8.4.3.1. A Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de D6bito quanto aos Tributes Federais e
a Divida Ativa da Uniao a]GFN);
8.4.3.2. A Fazenda Estadunl (Certidao Negativa de Tributo Estadual do Domicllio da Licitante);
8.4.3.3.  A  Fazenda Municipal  (Certidao NegatLva de Det)itos Municipais)  do  domiclLio  ou  sede do licitante, ou
outra equivaLente, na foma da Lei;
8.4.3.4. 0 Fundo de Garantia por Tempo de Serviap - FGTS.
8.4.3.5. A Justica do trabalho (Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas -CNDT).

8.5 -Relativ®9 i Qualificaqao T€cnica:

8.5.1  - Certldao  expedida pela entldade profissional competente,  comprovando a  inscriqao  e habilitacao para o
exerclcio  da  profissao  por  parte  da  licitante  e  de  todos os  profissionais,  edcios  e nao  s6cios,  que  prestarao  os
servi¢os objeto desta licitacao;
8.5.2   -  O(s)  responsivel(i)s   tecnico(s)   a/ou   menbro(s)   da   equipe   tecn]ca   deveri(ao)   pertencer   ao   quadro

pemanente da  licitante,  na  data prevista para entrega  da  proposta,  entendendo-  se como  tat,  para fins deste
Edital, o edcio que comF)love seu vhculo For intermedic> de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor,
o empregado devidamente reastrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o prestador de serviaps com
contrato escrito firmado com a licitante;
8.5.2.1 -No decorrer da execucao dos §ervi€os, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substitufdos,
mos termos do  artigo 30, §10, da Lei n° 8.666,  de 1993, por profissionais de expenencia equivalente ou superior,
desde que a substituicao seja aprovada pela Administra¢ao;
8.5.3 -Capacitacao t6cnico:
8.5.3.1  -  Comprova¢o  do  licitante  de  possuir  em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  entrega  da

proposta,  profLssional  de nivel superior ou outro  devidanente reconhecido pela entidade competente,  detentor
de  atestado  de  responsabilidade  tecnica  por  execu€ao  dos  servicos  de  contabilidade  p`lblica  de  caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado.
8.5.3.2 -Certidao, declaracao ou atestado de capacidade t6cnica expedido par pessoas juridicas de direito pdblico
ou  privado,  comprovando  aptidao  I)ara  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatlvel  enL  caracter(stLcas,

quantidades e prazc>s com o objeto da licitacao;
8.5.4 -  Declara€ao  assinada pelo  licitante  de que  tomou  conhecrmento de todas as infomas6es e das condis6es
Locais para o  cumprlmento  das obriga€6es,  ob]eto da  licitaqao, ou  que  se responsat)iliza pela nao  reallzacao  de
vistoria  teenica,  e  do  qual,  nao  poderi  aLegar  desconhecimento  da  estTutura  fls]ca  e  operacional,  para  alegar

qualquer desigu aldade contratual;

8.6 - Relative a Qualificagao Econ6mico-Financeira:

8.6.1  - Certidao negativa  de falchcia ou  recupera¢ao  judicial,  expedida  pelo cart6no de distribui€ao  da sede da

pessoa juridica, dentro do prazo de vaLidade;
8.6.2 - Balanap patrimonial e demonstrac6es contabeis do dltimo exerci'cio social, ja exig(veis e apresentados na
forma da Lei,  devidamente registrado na Junta Comercial de origem,  que comprovem a boa situacao financeira
da  empresa,  vedada  a  sua  substituicao  por  balancetes  ou  balangcis  provis6rios,  podendo  ser  atualizados  par
indices oficiais quando encerrados h& mais de 3 (rfes) meses da data de apresentacao da proposta,  devidamente
assmados For contabilista registrado no CRC, ben como por sdcio, gerente ou diretor, acompanhado do Termo
de Registro  de Abertura e Encerramento do Livro  Diatio, este,  devidanente registrado na Junta Comerclal do
Estado  sede  do  lltltante,  faoultando-se  o  Presidente  o  direito  de  exigir  a  apresenta€ao  do  Livro  Diario  para
verifica¢ao de valo[es.
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8.6.3 -No caso de empresa recin-constitu{da (ha memos de 01  ano), devera ser apresentado o balanco de abertura
devidamente registrado na Junta ComerciaL  constando no balango o ndmero do Livro e das folhas nos quais se
acha  transcrito  ou  autenticado  na  junta  comercial,  devendo  ser assinado  por  contador reglstrado no Conselho
Regional de Contabilidade e polo titular ou representante legal da empresa.
8.6.4  - A  bc)a  situacao  financeira  do  licitante  sera  avaliada  pelos  indices  assinados  por profissional  legalmente
habilitado  junto  ao  Conselho  Regional  de  Contabilidade  da  sede  ou  filial  do  licitante,  demonstl.ando  que  a
empresa  apresenta  indice de Liquidez Geral  (LG) maior ou  igual  a  1,0  (urn virgula  zero)  e indice de Liquidez
Corrente a.C) maior ou igual a 1,0 (urn vlrgula zero), calculada conforme a f6mulas abaixo.

a) indice de Liquidez Gei`al maior ou igual a 1,0;

AC + RLP
fndice de Liquidez Geral (LG) = --------~~-

PC + ELF

Onde:        Ac e o Ativo circulante
PC 6 o Passivo Circulante
RLP 6 o Realizavel a Longo Prazo
ELP e o Exigivel a Longo Prazo

b) fndice de Liquidez Corrente maioT ou igual a lJ);

Atlvo Circulante (AC)
indice de Liquidez Corrente (LC) =

Passlvo Circulante (PC)

c)  A  licitanfe  que  apresentar  hdices  econ6micos  iguais  ou  inferiores  a  1  (urn)  en  qualquer  dos  hdices  de
Liquidez  Geral e Liquidez Corrente  devera  comprovar  que possui  capital minimo  equivalente  a  10%  (dez For
cento) do valor total estimado da contrata€ao.

8.7 . DECLARAC6ES:

8.7.1  - Declara€act de cumprimento do disposto no mciso Ill, do art. 7° da Constituicao Federal, sera comprovado
mediante docunento firmado pelo interessado ou seu representante legal, cm que declare, sob  as penas da lei,

que  nao  emprega  mao  de  obra  que  constitua  violacao  ao  disposto  naquele  preeeito  constitucional  (modelo
Anexo);
8,7.2  -  Declara€ao  do  licitante  de  que  tomou  conhecimento  de  toda§  as  informag5es  e  das  condic6es  locais
contidas ne§te edital  e en seus anexos,  e qua inexisten`  fatos  supervenientes impeditivos para a habilitasao no

presente processo licitat6rio (rnodelc) Anexo);
8.7.3 - Declarasao de enquadramento como microelnpresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos
da Lei Complenentar n° 123/06, quando for o caso (modelo Anexo);
8.7.4 -A pessoa que assmar as declara€6es exigidas nesse edital devera comprovar que detin poderes para agir
rm none do licitante;
8.7.5 - Ao  licitante regularmente inscrito no RECAF da Camara Municipal de Uruburetama sera  dispensada  da
apresenfa€ao  dos  documentos  de  habilitacao  referentes  aos  niveis  de  cadastro  eni  que  tenha  obtido  o  registro
regular, devendo comprovar por meio do respectlvo cadastro;
8.7.5.1   -  Nesse  case,   a  licitante  devera  apresentar,  no  envelope  relativo  a  documentasao  de  habilita€ao  o
Certificado de Registro Cadastral -CRC, no tocante a documentacao abrangida pelo cadastro.
8.7.6 - 0 llcitante cadastrado no RECAF obriga-se a declarar,  sob as penalidades legais,  a superveniencia de fato
impeditivo da habilitacao, nos termos do art. 32, § 20 da Lei n°8.666/93;
8.7.7 -Nao serao aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
8.7.8 -Para fins de habilitacao, selao aceitas certid6es expedidas pelos 6rgaos da admmistra€ao fiscal, tributaria e
trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei n°10.522/02.
8.7.9 -Sob pena de inabilitacao, todos os documentos deverao ser apresentados:

gr
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8.7.9.1   -  Na  forma  prevista  en`  let  e  quando  n5o  houver  regulamentac5o  espedfica,   deverao  sempre  ser

apresentados em name do heitanto a com o ndmero do CNPJ ou CPF, se pessoa ffsiea;
8.7.92 - Em none da matriz, se o licitante for a matriz;
8.7.9.3 -Em none de filial se o licitante for a filial exceto aqueles documentos que, pela pr6pria natureza, forem
em)tidos somente em nome da matrlz;
8.7.9.4 - Em original em publicagao da imprensa oficial ou em c6pia autenticada por cart6rio ou por membro da
Comissao de Licifacao da Camara hfunicipal de Uruburetama.
8.7.95  -  Os  licitantes  que  nao   atenderem  as  exig6ncias  legais  previstas  neste  capltulo  serao  considerados
inabilitados, ficando excluf dos das fases subsequentes desta licitacao, conforme preceitua o § 4° do Art. 41  da Lei
no 8.666pe.
8€  -  Os  documentos  para  habilitacao  poderao  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  c6pia
autenticada por cart6rio  competente ou  por  servidor  da  Administracfo,  ou  publicac5o  em  6rg5o  da  imprensa
oflcial.
8J}.1  -Caso seia necessdrio a autenticac5o por servidor da Camara Municipal de Uruburetama,  a documentacao
ddevera ser protocolada junto a Comissao de Licita§ao com antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas da
abertun da llcltagiv.

9.o- DA ImoposTA TECNlcA (Er`IVELopE No o2)

9.1- A PROPOSTA ricNICA sera avaliada sob os seguintes as|>ectos:

9.1.1 -PONTUACAO 01 (P1}: EXPERIENCIA DA LICITANTE NO SETOR PUBLlco (modch do ANEXO IV);;

9.1.1.1  -  Este  quesito  sera  avaliado  pela  experi6ncia  da  licitante  na  prestaqao  de  servicos  de  contabilidade na
AAdministra¢aoPiiblica.Pontuacaomiximadesteitem30pontos.

a) Docm- Comprobndr ^prcatl`tagiv de hahr.sbca efri atmdou dru a`tldrdee Flbnca? enltldco
elm   papel   timbrado,   contendo   informaq5es   de   endereqc),   telefone,   devendo   ser   firmadas   por   dirigente(s)
identificado(s), no minimo, por nome e cargc) ou fung5o.

b) Crit6rios I)aha I]ontuncao: Declarag@es e/ou atestados (quantidade)

REQUISITOS PONTUAquo
De 1(un) a 3(tres) 10 pontos
De 4 (quatro) a 6 (sets) 20 pontos

e 7 (sete) acina 30 pontos

9.12 - PONTUACAO 02 (P2k QUALIFICA¢O DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE (modclo do ANEX0
IV)

9.12.1 -Este quesito corresponde a equipe t6cnica da licitante, inclusive s6cios e diretores.

A) -ap Comprobutd± Crmprovaap por mdo de Regifro do pTchsoorml no refcrldo Con)cho de
aasse

b) Crit6rrio§ I]ara Dontuunc5o. Qu antidade de profLssionais (nivel superior).

REQurslTos PONTUACAO
1 (un) contador em pontuacao (requisito obrif:at6rio)

(dois) contadores 5 pontos
Actma de 2 (dois) contadores 10 ponto§

9.1.3 -poNTUAcao o3 (p3y. ExpERlfiNclA DA EQulpE TECNlcA DA LlclTANTE (modelo do ANEXO IV)
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9.1€.1  -  Este  quesito  corresponds  a  caperi€ncia  profissional  da  equipe  tecnica  da  licitante,  exercida  por  cada

profissionaL inclusive edcios e diretores, em trabalhos de contabiLidade pdblica.

a) Documel`tacao Comorobat6ria: Apresentasao de Declaracao efou atestado de entidade(s) p`lblica(s) eni none
do profissional que prestara os serviqos do presente certame, emitido(s) em papel timbrado, com informas6es de
eendereco,   telefone  e  fimadas   por   dingente(s)   identificado(s),   no  mlnimo,   por  nome  e  cargo   ou   fungao,
acompanhado de c6pia da Carteira de Trabalho, Registro de Empregados, contrato de trabalho ou contrato social
de  forma  a  comprovar  o  vinculo  empregaticio  do  profisstonal  da  equipe  tecnica  da  licitante,  ben  como  a
comprovaqio de expen6ncias ar`teriores.

bl Cril6rios tiara oontuacao: Tempo de experichcia

Tempo de experiencia Pol`fuacto individual Pontuacao maxima
Experiencia eni administracao pilblica a partir de 0 03 pontos 15 pontos
anos e inferior a 08 anos
EXF)eriencia em  administTacao pdblica  superior a 0 05 pontos 25 pontos
aLnos e inferior a 15 anos

Experichcia ern  contabilidade  pdblica  superior  a  1 10 pontos 50 pontos
anos

9.2 -A licitante somente podera apresentar uma declaracao e/ou atestado de capacidade tecnica por 6rgfo pdblico

para a pontuasao dos items: P01, P02 e P03, onde,  caso apresente mais de urn,  sera desconsiderado os adicionais
para efeito de pontua€ao. Exceto, se a apresentacao dos adicionais complementaren as informa€6es referentes aos
servi€os F)restados.  Nesse caso,  sera considerado o  somat6rio  dos atestados como  se fosse ``um  atestado",  para
efeito de pontuacao.

10.0- DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 03)

10.1-A proposta de precos devera ser apresentada conforme o ANEXO Ill, em uma tinica via, elaborada en` papel
trmbrado da  licitante,  sem  emendas,  rasuras ou  entrelinhas,  e,  as suas folhas devidamente rubricadas,  sendo  a
tiltima datada e assinada por pessoa legalmente habilitada, devendo constar as seguintes indicac6es:

a) Fazer mencao ao ntimero deste certame, conter a razao social da licitante, o CNPJ, n`inero(s) de telefone(s), e-
mail e o respectivo endereco com CEP;
b)  Especificacao  de foma  clara  e  detalhada  do objeto.  A  descricao  das  especifica¢es  dos  servi€os  que devera
atender ao disposto no ANEXO I deste edital;
c)  Indicacao  dc) valor (mensal)  e valor global  (anual)  da  proposta,  em  algarismo,  expresso  em moeda  corrente
nacional (real),  de acordo com os precos praticados no mercado; sendo o valor global da proposta indicado por
extenso.  Prevalecera  en`  casos  dc`  divergchcia  entre  a  pregc>  em  algarismo  e  o  valor  por  extenso,  c)  valor  por
cxtenso;
d)  Nos pre€os cotados deverao estar incluidos todos os insumos  que os comp5ern:  despesas diretas e indiretas,
impostos, taxas, fretes, seguros e qualsquer outros custos que incidam sobre a contratasao do objeto;
e) 0 Prazo para execucao dos servicc)s sera de 12 (doze) meses, contados a pardr da assinatura do contrato;

f) 0 p[azo de validade da proposta, que nao podefa seT inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
recebimento dos envelopes da presente licitacao. Se por falha do Licitante a proposta nao indicar o prazo de sua
validade, esta sera considerada valLda por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifesta€ao;

g) A licitante devera informar na proposta, os seguintes dados: None do representante que ira assinar o contrato,
n° do CPF, n° do RG, estado civil, profissao e endereco residencial, ben como a none e rf do banco, nQ da conta
corrente cm none da empresa, onde deverao ser creditados os pagamentos caso a licitante seja a vencedora;
h) Apresentada a proF)osta, o Licitante estara automaticamente aceitando e se sujeitando as clausuLas e condic6es
do presente Edital;
i)  As    licitantes    qua    nao    atenderem    as    exig6ncias    le8ais    previstas    neste  capitulo  serao  consideradas
desclassificadas.

))  Em  nenhuma  hip6tese  podera  ser  alterado  o  teor  das  propostas  apresentadas,  seja  quanto  ao  preso  ou
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qualsquer  outras  condicdes  que  importem  em  modificaq6es  de  seus  termos  onginais,  ressalvadas  apenas  as
altera¢6es  absolutamente  formais,  destinadas  a  sonar  evidentos  erros  matcriais,  sem  nenhuma  alteracao  do
conteiido e das condic6es referidas, desde que nao venham a causar prejuizos as demais licitantes.
k)  Ap6s  abertos  os  documentos  de  habilitasao,  nao  cabe  desist6ncia  da  proposta,  salvo  por  motlvo  justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.
10.2 -0 Valor eslimado da presente contrata€ao foi de R$ 100.992,86 (cem mil, novecentos e noventa e dois reais e
oitenta e seis centavos)
10.3 - S6 serao  aceitas as propostas entregues dentro  do prazo firmado neste Edital, ou  sqa,  na data e hora  da
abertura, devendo estar acondicionada no envelope n° 03.

11.0- D0 PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1-No  dia,  hora  e  local  designados  neste  Edital,  em  ato  ptlblico,  i`a  presenca  das  licitantes,  a  Comissao
Permanente de Licitacao  receberi,  de uma  st  vez, os  Envelopes nQ 01,  nQ 02 e n° 03,  ben  como  as  declaracdes
compLenentares, e procederi a abertura da Licitacao.
11.1.1  -As declara¢des aompLen`entares deverao ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados
e consistcm mos seguintes documentos:
11.1.1.1 -Declaracao de enquadramento da licitante como Mcroempresa -ME, Empresa de Pequeno Porte -EPP
apta  a usufruir  do  tratamento favorecido  estabelecido  mos arts.  42  a  49  da  Lei Complcmentar n.  123,  de  2006,
conforme modelo ANEXO V.
11.1.1.2 -A apresentacao da declaracao mencionada no subitem anterior 6 faoultativa e devera ser entregue tao-
somente pelas  licitantes efetlvamente enquadradas que  pretendam se beneficiar dc)  regime legal  diferenclado e

que nao tenham sido alcansadas por alguma hip6tese de exclusao do tratamento jurldico diferenciado.
11.1.1.3 -A participacao em licitasao na condicao de microenpresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o
enquadramento nessas categorias,  ense]ara  a aplica¢o  das sanc6es previstas ern Lei e a exclusao do regme de
t[atamento diferenciado. A comissao podera realizar diLigincias para verificar a veracidade da declara€ao.
11.1.1.4 -Depois  de ultrapassado  o horarro  para  recebimento  dos envelopes,  nenhum  outro  set  recebido,  nem
tampouco  serao  permitidos  quaisquer  adendos  ou  esclarecimentos  relativos  a  documentaqao  ou  proposta  de
Preap§ apresentadas.
11.2-Os atos pdblicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao ativamente as
licitantes  ou  representantes  credenciadas,  nao  sendo  perrmtida  a  intercomunicaEao  entre  eles,  nem  atltudes
desrespeitosas ou que causenL tumuLtos e perturbem o born andamento dos tTabalhos`
11.3-Serao identificadas as licitantes, e em seguida,  proceder-se-i i abertura dos Envelopes n9 01  -Documentos
de Habilita€ao, sendo entao verificada a documentacao, confome iten` pr6prio deste Edital.
11.3.1 -0 conteddo dos envelopes sera rubricado pelos menbros da Comissao e pelos licitantes presentes ou por
seus  representantes,  e  consultado o  cadastro  de  fomecedores  da Camara  Municipal  de Uruburetanla,  se for o
Caso.

11.3.2  -Como  condi€ao  pr6via  ao  exame  da  documentacac>  de habilita€ao  do  licttante,  a Cornissao verificara o
eventual  descumprinento  das  condi¢6es  de  partic]pa¢ao,  especialmente  quanto  a  existchcia  de  san€ao  que
impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta acis seguintes cadastros:
11.3.2.1 -Cadastro de Fomecedores da Camara Municipal de Uruburetalna;
11.3.2.2  -Cadastro  Nacional  de Empresas lnid6neas  e Suspensas  -CEIS,  mantido pela Controlador]aGeral  da
Unlao ci.is?ordeli.irpor=nome&di

11.3.2.3  -Cadastro  Nacional  de  Condenac6es  Civeis  por  Atos  de  inprobidade  Administratlva,  mantido  pelo
Consemo Nacional de Justica r(lhidad€`   adm I-omultar   re

1132.4 -Consu lta Consolidada de Pessoa Juridica, mantido polo Tribunal de Contas da Uniao -(h tt!]s://CCH-tid`}±±
cir`f .iprrs ton  [```i bro.

11.4   -   Caso   a   Comissao   julgue   conveniente,   podera   suspender   a   reuniao   para   analisar   os   documentos

apresentados,  marcando,  na  oportunidade,  nova  data  e  hor&rio  en`  que  voltara  a  reunir-se,  informando  as
Licitantes.

11.4.1  -Na  hipdtese  acima,  todos os documentos  de habilifac5o jf  nibricados  a a  Envelopes  r`° 02  -Proposta
T6enica e Envelopes n° 03 - Proposta de Precos Iubricados extrmamente por todas as licitantes e pelos membros
da Comissao, permanecel@o ern poder desta, ate que sqa concluida a fase de habilitaqao.

or`
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11.5  -  Cumpridas  as  fomalidades  da  habilita€ao,  a  Comissao  Permanente  de  Licitac6es,  apds  apresentar  o
resultado do irlgamento, clara vista da doc'umenta¢ao a todos os licitantes presentes a sessao de abertura, os quais
todos deverao rubricar ou podera ser selecionados 3 (des) licitantes, ficando esclarecido que qualquer contesta€ao

por parte dos licitantes sobre o julgamento da habilitacao deve ser formalizada no momento, para que conste em
ata, e soluclonada antes da abertura dos envelopes contendo as propostas;
11.6 -Ap6s o procedimento de verifica€ao da documentasao de habilitacao, o Envelope n° 02 -Proposta T6cnica e
o Envelope n° 03 - Proposta de Precos das licitantes habilitadas serao abertos, na mesma sessao, desde que todas
as licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ate pdblico especificamente marcado

para este fim, ap6s o regular decurso da face recursal.
11.6.1 -Nao ocorrendo a desistchcia expressa de todas as licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n°
02 - Proposta T6cnica e os Envelopes rf 03 - Proposta de Precos serao rubricados pelas licitantes presentes ao ato e
mantidos inviolaveis ate a posterior abertura.
11.6.2  -Ultrapassada  a  fase  de habilitacao  e  abertas  as  propostas  tecnicas  e  as  propostas  de preaps,  nao  cabe
desclassificar a licitante por motivo relacionado com a habilitacao,  salvo eni razfo  de fatos superveniente ou  s6
conhecidos ap6s o julgamento.
11.7 -As propostas t6cnicas e a propostas de p[eqos das licitantes habiLitadas serao entao juLgadas, conforme item

pr6prio deste Edital.
11.8  -   Se  todas   as  Licitantes  foren\  inabilitadas  ou   todas  as   proF>ostas  fc>rem   desclassificadas,   a  Comissao
I'ermal`ente de Licita€ao podera fLxar o prazo de 8 (oito) dias tlteis para a apresentacao de nova documentacao ou

propostas, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
11.9 -Em todos os atos ptlblicos,  serao lavradas atas cil'cunstanciadas,  assinadas pelos membros da Comissao e

pelos  representantes  credenciados  e  licitaLntes  p[esentes;  entretanto,  se  estes  se  recusarem  a  assina-la,  esta
circunstancia deverd ser, em tempo, consignada na ata.

12.0 . DO EXAME DA DOCUMENTACA0 DE HABILITACAO

12.1 -Serf considerado inabilitado a licitante qua:
12.1.1  -nao apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados,
ressalvado o  disposto  quanto  a  comprovacao  da  regularidade  fiscal  das microempresas,  enipresas de pequeno

porte.
12.1.2 -Incluir a proposta de pre€os no Envelope n° 01.
12.2 - Constatada a existencia de alguma restricao no que tange a regularidade fiscal de microen`presa, enpresa
de pequeno porte, a rnesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias dteis ap6s solicitac5o da Comi§sao de
Lic]ta€5o, comprovar a reguLariza€ao. 0 pl.azo poderi ser prorrogado por iguaL periodo;
12.3 -A nao regularizaEao fiscal no prazo p[evisto no subitErm anterior acarretara a inabllitasao do licLtante, sendo
facultada  a  convocasao  dos  licitantes  renanescentes,  na  ordem  de  classificasao.  Se,  na ordem  de  classificasao,
seguir-se outra microempresa,  empresa  de  pequeno porte ou  sociedade  ccoperativa com  alguma  restncao na
documentacao fiscal, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.
12.4  -  A  intimacao  dos  atos  de  habilitacao  ou  inabiJitacao  das  licitantes  sera  feita  mediante  publica€ao  na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato pdblieo em que foi adotada a decisao, caso
em que a intlma¢ao sera feita por comunicacao direta ac)s interessados e lavrada en\ ata.

13.0- DO |ULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1- As Propostas Tecnica e de Pre¢o serao avaliadas e classificadas em funcao dos docunentos, infomac6es e

precos fomecidos pelas licitantes.
13.1.1 -Para efeito do JULGAMENTO, serao atribu!dos os seguintes pcintos:

a) Atribuir-se-a o peso 6 (seis) a Proposta Tecnica e o peso 4 (quatro) a Proposta de Preco.

b) A Pontuacao Tecnica (PT) das licitantes, apurada ate a segunda casa decmal, far-se-5 de acordo coal a m4dia
dos pontos alcancados en cada urn dos fatores de avaliacao, conforme a seguinte f6rmula:
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PT = P1 + P2 + P3 x 6
100

PI` = Pontuacao T6cnica = 6 = Peso da Proposta T6cnica

c) 0 calculo para a Pontuacao do Preco, apurada ate a segunda casa decimal, sera efefuado dividmdo-se o Pre€o
em Exame q'E) pelo Preco de Proposta, realizando a operacao com cada proposta apresentada no dia da ses§ao. 0
fator resultante sera multiplicado pelo peso 4 (quatro), obtendo-se a Pontuacao Resultante de Pre€o (PRP). Assim,
a maior pontua€ao possivel (quatro) sera atnbu(da 21 proposta de menor pre€o mensal ofertado.

I'RP = (PEffl') x 4
PRP = Pontuacao Resultante de Preap PI) = Preco de I)roposta
PE = Preso em Exame = Menor Preqo (MP)

d) 0 Preap em Exame sera a proposta de menor pre€o, dentre as propostas ap[esentadas pelas licitantes.
e) A I'ontuacao Final O'F) sera obtida atrav6s da soma da Ponfuacao T6cnica (PT) com a Ponfuacao Resultante de
I,reco (PRP).

PF = PT + PRP

f)  Todos os  c&lculos  seract  efetuados  sem  nenhum  tipo  de  arredondamento,  considerando  os  resultados  ate  a
s~e~dacasadecunal.

132  -  Sera  classificada  em  primeiro  higar  a  licitante  que  alcancar  a  maior  Pontuaq5o  Final  OF)  e  as  demais
seeguirao por orden decrescente desta Pontua¢io Final.
133 - Nao serao aceitos docunentos ou  propostas ilegiveis, no todo ou an parte, ou que contenham eniendas,
ressalvas, rasuras ou entrelinhas, omiss6es ou correc6es, ou cuio conte`ido sqa insufLciente ou contraditorio.
13.4 -Serao desdassificadas as .I)ropo8taB que:
13.4.1  - Nao  atenderem  is especificac6es t6cnicas e  as exigchcias contidas neste edital e no Anexo I,  ben corno

apuelas que apresentaren\ precos excessivos ou inexequ(vets consoante com o que rege a Lei nQ 8.666/93.
13.4.2 - Apresentanem preq3 unitirio (mensal) ou preqo global (anual)  superiores aqueles constantes da Planilha
Or¢amentiria constante no Anexo L elaborada pela Camara Muniapal de Uruburetama;
13.4.3 -Apresentarrm preqo unitdrio ou global simb6lico, irris6rio ou de valor zero, incompathrel com o preqo de
mercado,   acrescidos   dos   respectivos   encargos,   exceto   quando   se   referirem   a   materiais   e   instalaq5es   de

propriedade da pr6pria licitante, para os quais eLe renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;
13.4.4  -Sqam omissas,  vagas ou  apresentarem  irTegularidades e defertDs capazes  de  dificultar o julgamento,  a
ccriferio exclusivo da Comissao de licitacao.
13.4.5 -Contenham ofertas e vantagens nao previstas nasto Edital, ou estejam em degacordo com as especificaq6es
adyexigidas;
135 -Caso haia indicios de inexequibilidade da proposta de preqo, ou em caso da necessidade de esclareeimentos
compLenentares, podefa ser efetuada diligincia, na forma do sea do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.
13id -Classificadas as propostas, na hip6tese de participaqao de licitantes microempresas -ME -ou cmpresas de

ppequeno ports -EPP, sera observado o disposto mos artigos 44 e 45 de Lei Complenentar no 123, de 2006:
136.1 -A Comissio verificara as propostas classificadas ofertadas pelas licifantes hAI/EPP que sejam iguai§ ou ate
10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar; desde que a prineira colocada nao se)a
uma hflrm.
13.62 -As propostas que se enquadrarrm nessa condicao serio consideradas empatadas com a primeira colocada
e a licitante ME/EPP meLhor cLassificada see notLficado para,  se desqar, apresentar uma nova proposta de preqo

ppara desempate, obr]gatoriamente abaixo da primeira colocada.
13.611  -  A  nova  proposta  de  pra¢o  devera  ser  apresentada  de  acordo  com  as  regras  deste  EditaL  cm  sessao

p   blica, no praLzo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimacao da licitante.
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13.63 - Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou nao se manifesto no prazlo estabelecido, ou nao apresente

proposta vilida, serao convocadas as denais licitantes ME/EPP participantes que se encontren naquele intervaLo
de 10% (dez por cento) f`a ordem de classifica¢ao, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido nos
subitens anteriores.
136.4 - Caso sejam  identifLcadas propostas de Licitantes ME/EPP  empatadas,  no  refendo intervalo de  10% (dez

For  cento),  sera  realizado  sorteio  para  definir  qual  das  licitantes  primeiro  podera  apresentar  nova  oferta,
conforme subitens acima.
13.6.5  - Havendo  €.(ito  no  procedimento,  e  sendo  considerada  valida  a  nova  proposta  apresentada,  a  ME/EPP
assumir6  a posicfo  de primeira colocada  do  certame.  Nao havendo 6xLto,  ou  tendo  sido a melhor oferta inicial
apresentada por ME/EPP, ou ainda nao existindo ME/EPP paTticipante, pemanecer6 a classificac5o inicial.
13.7 - Ocorrendo  empate entre  propostas,  o  desempate que indicara a  licitante  vencedcira sera  levado  a efeito,
atrav6s  de  sorteio,  em  ato  p`1blico,  para o  qual  serao  convocadas  todas  as  licitantes  habilitadas  podendo  ser
realizado no rnesmo dia da abertura dos envelopes, de acordo com o disposto no § 2° do Art. 39 e § 2Q do Art. 45
da Let rf 8.66603.
13.7.1- 0 sorteio sera feLto atrav6s da aposic5o em c6dula§ dos nomes das Lidrantes empatadas,  sendo que ditas
a6dulas  dever5o  ser  colocadas  em  urna  fechada,  da  qual  sera  retirada  apenas uma  das  cedulas,  sendo  esti  a

primeira cLassificada,  e assim retirando-se as cedulas sucessivamente,  ate que se cLassifiquem todas as licitantes
enfro enpatadas.
13.72-  Decomdos  trmta minutos  da  hera marcada,  sem  que  comparecam  codas  as  convocadas,  o  sortelo  sera
realizado, a despeito das aus6ncias.
13.8  -  Ap6s o julgamento  e  a  classificac5o  final  das propostas,  caso  a  licitante  detentora  do menor  preco  se]a
microempresa ou empresa  de pequeno  porte  havendo alguma  restricao na  comprovacao  de sua regularidade
fiscal, ser- llie-a assegurado o prazo de 2 (dots) dias titeis, prorrog&vel por igual periodo, para a regulanzagao da
documentaqao,  pagamento ou parcelamento do  d€bito,  e emissao  de eventuais certid6es negativas ou  positivas
com efeito de certidao negativa.
13J}.1   -   A  prorrogacao   do   prazo   a   que  se  refere  o   subitem   anterior  devera  sempre  ser  concedide   pela
Administrac5o quando requerida pela licitante, a nfo ser que exista urgchcia na contrata¢ao ou prazc> insuficLente

para a contrataqao devidamente justificadcis.
13£2 -0 praLzo para a regularizacao fiscal comecard 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 recursal.
13j}.3 - A nao regulariza¢ao da dooumentacao, no prazo previsto, implicara decadencia do direito a contratacao,
sem  prejulzo  das  sancdes  previstas  no  artigo  81  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  sendo  facultado  2i  Administracao
convocar as licitantes remanesoentes, na ordem de classificag5o, ou revogar a licita¢5o.

14.0 -I)OS RECURSOS AOS ATOS LICITAT6RIOS

14.1- as atos realizados pela Comissao de Licitaiao cabem recurso, no prazlct de 05 (cinco) dias titeis a contar da
intimacao do ato ou da lavratura da ata.
142-0 recurso sera dirigido ao PTes]dente da Comissfo Permanente de Licitap5o, a qual poder4 reconsiderar sua
decisao,  no  prazo  de  5  (cinco)  dies  titeis,  devidamente  instru{do,  devendo  neste  caso,  a  decisao  ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias dteis.
14.3  -  0  realm  lue  fud  de  h.tulltldo  e  julgrT`cl`to  du  proporfua  tdL  efdto  .apqb  deveri  eer
manifestado por escnto e ser  dirigido por escnto  ao Presidente  da  Comissao  da Licitacao e entregue mediante

protocolo na Comissao de Licitaq6es da Camara Municipal de Umburetama, instalada no endereqo Praca Soares
Bulc5o,123 -Centro -Uruburetama -Ceard, durante o prazo legal no horirio das 8h is 12h.
14.4 -Os recursos interpostos fora do prazo n5o serfo levados em consideragiv.

15.0. DA ADiul>ICAcao E DA HOMOLOGACAO

15.1-Ap6s o regular decurso da fase recursaL o processo licitat6rict sera submetido a autoridade competente para

que  se  proceda  a  devida  homologacao  e  consequente  adiudicacao  do  objeto  ltcLtado  a  licttante  vencedora,
observados os respectivos prazos recursals.
15.1.1  -A decisao da Comissao Permanente de Licitasao somente sera considerada definitiva ap6s homologapao
realizada  palo  Hesidente  da  Camara  Municipal  de  Uruburetama  e  as  intimac6es  dos  respectivos  atos  serao
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precedidas nos temos do par6grafo 4Q do artigo 109 da Lei rf 8.666A)3.
15.2 - Em  conformidade com a Lei n° 8.666/93,  a Cimara Municipal  de Uruburetama,  caso  teztha conhecimento

posterior  ao  julganento  da  licita¢ao,  sobre  atos  ou  fatos  que  desabonem  a  idoneidade  financeira,  t6cnica  ou
administratlva da adjudicatarla,  at[aves de despacho  fundamentado,  podera desclasslflcar a llcltante vencedora
da  presents licitacao,  mesmo ja  tendo ocorrido  a  assinatura  do  "Temo  de Contrato",  sem  que  caiba  a  mesma
di[eito  a  indenizasao  ou   Tessarcimento,  e  sem  prqu(zo  de  aplicasao  das  sanc6es  cablveis,   assegurando  o
contradit6no e ampLa defesa.
15.3 -A intrmacao  do resultado final  do julgamento  das propostas  sera feita mediante publicacao na imprensa
oflclal, salvo se presentes os prepostos das Licitantes no ate pdblico en` que foi adotada a decisao, caso em que a
intimacao sera feita po[ comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

16.0 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1  -Ap6s a homoLogacao da licita€ao, a Adjudicatiria teri o prazo de ate 05 (cinco) dias dteis, contados a partir
da data de sua convoca€ao, para a§sinar a Contrato, sob pena de decair do direito a contrata€ao, observadas ainda
as regras do Art. 81 da Let nQ 8.666/93 e alterac5es.
16.1.1  -  0  prazici  estabeLecido  no  subitem  anterior  podera  ser  prorrogado,  por  igual  per(odo,  For  soLicita§ao

justificada da Adjudicataria e aceita pela Administrasao.
16.2   -   i   facultado   a  Administracao,   quando   a  convocada   nao   assinar  o  Contrato  no   prazo  e  condic6es
estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,  para faLza-lo em igual prazo e nas
mesmas condi€6es propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pre€os atualizados de conformidade
com o ate convocat6rio, ou revogar a hicitacao, independentelnente da cominacao prevista neste Edital.

17.0 - DAS ALTERAC6ES DO CONTRATO

17.1  -Nos termos do art.  65, §  1°,  da Lei n° 8.666,  de 1993,  a Contratada ficafa obrigada a aceitar,  nas mesmas
condic6es contrafuais, o§ acrdscimos ou suprcss6es que se fizerem necessarios, at6 a limite de 25% (vinte e cinco

par cento) do valor inicia] atualizado do contrato.

18- DO REA|USTE DE PREC0

18.1-0 preap  do  contrato  podera  ser reajustado,  observado o  interregno minimo  de 12(doze) meses,  contado  a

partir  da  data  limite para  apresenta€ao  da  proposta.  0 indice  de rearuste  sera  o IGP-M/FGV - indice Geral  de
Precos do Mercado.

19.0- DA VIGiNCIA DO CONTRATO

19.1 - 0 prazo de vigchcia Contratual sera  de 12 (doze) mese§,  contado a partir da sua assinatura,  devendo ser

publicado na forma do paragrafo dnico, do art. 61, da Lei Federal no 8.666/1993, prorrogavel na forma do inciso 11
do artigo 57 da Lei N.a 8.666/93, confome previsto no termo de contrato.

20.0 - DO PAGAMENTO

20.1 -0 pagamentl sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apds o encaminhamento da documentacao tratada neste
subitem,  atrav6s  de credito na Conta  Bancfria  do fomecedor ou  atrav6s  de Cheque nominal,  acompanhado  da
seguinte docunenta€ao:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via `inica,  devidamente autorizada pelo ordenador de despesas (pague-
se) e atestada par servLdor responsavel pelo recebimento do objeto contratado;
b) Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos Tributos Federais e a Divida Atrva da Unlao Q'GFN), com
abrangchcia inclusive as contribui€6es socials;
c) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal;
d) CND emitida pela Secretaria da Fazenda EstaduaL;
e) CND en`itida pelo munic(plo domiciliado; e

i) CND ermtlda pela Justi€a Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°.12.440¢011.
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20.2 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descunprimento das condi¢es de

2:b3[[_]tE9fe°d:d¥:]ri:ifi°¢:]dgredpaasgn::::::esdaentregadoobjetoouseomermonaoestiverdeacordocomas
especificaE6es deste instrumento.
20.4  -  Se  o  objeto  nao  for  executado  conforms  condis6es  deste  temo,  o  pagamento  ficara  suspenso  ate  sua
execu¢ao regular.
2o.5  -  Nenhum  pagamento  sera  efetuado  a  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de  liquidacao,   qualquer
obrigacao  financeira  decorrente  de penalidade ou  inadimplincia,  son  que isso  gere direito  a reajustamento  de

Precos.

21.0-DAS INFRA€6ES E DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

21.1  -Em  caso  de  inexecu¢ao  total  ou  parciaL  do  contrato,  bern  como  de  ocorrchcia  de atraso  injustificado  I`a
execucao  do  obieto  deste  contrato,   submeter-se-a  a  CONTRATADA,   sendo-lhe  garantida  plema  drfesa,  as
seguintes penalidades:
a) Advert6ncia;
b) Multa;
c)  Suspensao  temporaria  de  participa¢6es em licita€6es promovidas  com a CONTRATANTE,  impedimento  de
contratar com o mesmo, par prazo nao SUF)erior a 02 (dois) anos;
d)  Declarapao  de inidoneidade para licitar ou  contratar com a Administracao Ptiblica,  enquantD perdurarem os
motivos  da  punicao,  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitacao,   perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou

penalidade;
21.2 -A multa prevista acima sera a seguinte:
a)  Ate  10%  (dez por  cento)  do  valor  total  contratado,  no  caso  de  sua  nao  realizagao  e/ou  descumprimento  de
algima das clausulas contlatuais;
21.3 -As sanc6es previstas mos itens acima poderao ser aplicadas cunulativamente, facultada a defesa prdria do
interessado no prazo de 05 (cinco) dlas dteis;
21.4 -0 valor da multa aplicada devera ser recolhido como renda para o Municlpio, no prazo de 05 (cinco) dies
dteis a contar da data da notifica¢ao, podendo o CONTRATANTE, para isso, descc>nta-la das faturas por ocasiao
do pagamento, se julgar conveniente;
21.5 -0 pagamento  da multa nao eximira  a CONTRATADA de  corrigir as  irregularidades  que  deram  causa  a

penalidade;
21.6 -0 CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
durante a execucao do contrato, para ado€ao das providchcias cablveis;
21.7 - As penaLidades somente serao relevadas em razao de circunstancias excepcionais, e as justificadas s6 serao
aceitas por escrito, f`indamentadas enL fatos reais e facilmente comprovaveis, a crltdrio da autondade competente
do  CONTRATANTE,  e  desde  que  forrnuladas  no  prazo  malimo  de  05  (cinco)  dias  da  data  enl  que  foram
apLicadas.

22.0- DAS DISPOSIC6ES FINAIS

22.1-Q`iaisquer ddvidas porventura existentes sobre o disposto no plesente Edital deverao ser objeto de consulta,

For escrito,  a Comissao PermaLnente de Licitacao  da  Camara Municipal  de Uruburetama,  cm  ate 5  (cinco)  dias
consecutivos anteriores a data de abertura do certame,
22.2   -   As   disposic6es   deste   Edital   poderao   ser  objeto   de   impugnacao,   por   violarem   disposiE6es   legais,
especiainente da Lei rf 8.666, de 1993, mos seguintes termos:
22.2.1- Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido ate 5 (cmco) dias titeis antes da data fixada

para a abertura dos envelopes de habilita¢ao,  cabendo a Administracao responder a impugnacao em ate 3 (tr6s)
dias dteis;
22.2.2- Por parts  da licitante,  desde que protocole o pedido ate o 2Q (segundo)  dia titil que anteceder a data de
abertura dos envelopes de habilita¢o; do contralio, a comunicacao nao tera o efeito de recurso.
22.2.3 - Decaira do direito de inpugnar os termos deste Edital perante esta Administracao, o licitante que nao o
flzer  ate  o  segundo  dia  titil  qua  anteceder  a   abertura   dos  envelopes  com   as  propostas,   pelas  falhas  ou
inegularldades qua viciariam este Edital, hip6tese em que tal comunicasao mac) tera efeito de recurso.
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222.4 -A contagrm do prazo ocorrera de forma reversa para.
222.5 -A mpugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo licitatirio ate
o transito ern julgado da decisfo a eta pertinente.
222.6  -  A  impugnapao  podera  ser  reahada  por  peticao  protocolada  no  enderegD  Praca  Soares  Bulcao,  123  -
Centro  -Uruburetama  -Ceara,  ou  pelo  erin.ail  legi`1ativ`t@`=amarau rubu rctama cc.gov.br,  respeitado  sempre  a
horario das 08:00 as 12:00.
222.7  -  As  dhvidas  ser5o  corLsolidadas  e  respondidas,  por  escrito,  ap6s  esgotado  o  prazo  de  consulta,  e
encaminhada a todos os interessados por meio de endereco eletranco, cabendo aqueles que por qualquer motivo
n.ao tenham recebido as informacaes no prazo estipulado o clever, no resguardo de seus interesses, de inteirar- se
sobre o teor do documento.
22.3 - Incun`be exchisivamente a licitante analisar minuciosa e cuidadosamente este Edital e  seus Anexos, ben
coma todas as instrue6es, termos e especificaqc5es b6cnicas presentes, informando-se de todas as circunstancias ou
detames que possam de algum modo afetar a aferi§ao dos custos e prazos envolvidos na execuc5o do objeto destata
llcltagiv.
22.4 - As licitantes assumem tndos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracao
n5o  sera,  em nenhum caso,  responsavel por esses custos,  independentemente  da conduc5o ou do  resultado  do

processo licitat6rLo.
22.5 -   A participac5o nesta licitacao implica plena  aceitacao,  por parte da licitante,  das condiq5es estabelecidas
neste  Edital  e  seus  Anexos,  ben  como  escrito  e  devidamente  fundanentade,  a  qualquer  tempo  antes  da

2#€¥fa¥ii#1%TrfissaoouAutoridadesuperior,ernqualquerfasedahdtacao,apromocaodediligivcia
destmada a esclarecer ou complementar a instnigao  do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou
informacao que deveria constar no ato da sessao p`1blica.
22.7 -0 desatendimento de exig€ncias forrnais nao essenciais nao importari o afastamento da licitante, desde que
se]a possivel o aproveitamento do ato, observados os princ[pios da isonomia e do interesse p`iblico.
22.8  -  As normas  que  di5ciplinam este  certame  serao  sempre  interpretadas em  favor  da  ampliacao  da  disputa
entre os interessados,  desde  que nao comprometam o  interesse  da Administracao,  o principio  da  isonomia,  a
finalLdade e a seguranca da contratac5o.
22.9  -  0  Edital  e  sous  Anexos  poder5o  ser  lidos  a/ou  obtidos na  Sala  de  Licitac6es  da  Cfmara  Munieipal  de
Uruburetama, Praca Soares Bulcao, 123 -Centro -Uruburetama -Ceara CEP: 62.650rooo, no hordrio das 08:00 as
12un.
22.10 -0 Edital tambch sera disponibilizado aos interessados, no enderego eletr6"co: www.tee.ce.sov.br.
22.11-I vedada  a transferencia total ou parciaL para terceiros,  da execugao dos serviaps que forem adjudicados
em consequincia desta licitagiv, sem expressa autorizag5o da Cinara Municipal de Uruburetama.

Uruburetama -CE, 06 de abrfl de 2021.
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ANEXO I
PRO|ETO BASICo

1.       UNIDADE REQUISITANTE:
1.1    Camara Mmicipal de uruburetama

2.      OBJEro
2.1    0   presente   Prc>]eto   Bdsico   ten   por   objetrvo   a   CONIRAIAof o  D£  PRESI:4DOR   D£   S£Rvraos

TECNICOS  DE  ASSESSORIA   E  CONSULTORIA  NA  AREA  GOVERNAMENIAI,  N0   AMBITO  DA
cfi]MARA MuNTczpAz, 1>£ (iRuez7RE7:AMA.  cONFORM£ DELAILErrfs  7ECNzcOs  cONSTAN7Es I)a
PRO Jfro BASJCO. conforme orientaq6es contidas neste instrumento.

3.     ]usrmcATIVA
3.1     0  presente  projeto  b&sico  apresenta  a  definigao  do  objeto  e  sua  motivasao  para  contratasao  de  servi¢os

assessoria  e  crmsultoria  especializado  na  area  govemamental,  em  especial  na  area  contat)il,  visando  urn
amplo  suporte  ao  gerenciamento  das  contas  p`lblicas  do  Poder  Legislativo  Municipal,  possibilitando  o
cunprimento das exLgencLas legais, bern como a geracao de informaq6es para tomada de decis6es, e ainda, o
acompanhamento de rotmas inerentes ao Tribunal de Contas do Estado e Secretaria do Tesouro Nacional,
no  ambito  do  Poder  Legislativo  Municipal,  conforme  condic6es  e  especificaq6es  constantes neste  Pro]eto
Baslco.

3J     As  crescentes  exigencias  legais,  principalmente  dos  6rgaos de  fiscalizasao  e  controle  externo  denandam

qualificasao  tecnica  ern  constante  aperfeiapamento  para  absctrver  as  responsabilidades  do  setor  p`iblioo
principalmente organentaria, contabiL financeira e patrimonial, objeto deste Projeto Basico.

3.3    A contratacao  que se objetlva  concretizar por meio  do procedimento  administrativo ore iniclado para  dar
cumprimento  a Lei  Federal  n9  4.320,  de  17  de marqo  de  1964,  norma  que  regulamenta  e faz  referchcia  a
obrigatoriedade da elabora¢5o e controle dos orcamentos e balanaps da Uniao, dos Estados dos Municlpios
do  Distrito Federal,  das autarquias e das fundac6es pdblicas,  e  ainda em observincia aos preceitos  da Le]ei
Complernentar n9 101,  de 04 de maio  de 2000,  que obriga a Administragao P`iblica e 6rgaos  que  recebrm
recursc)s  p`1blicos  a  manterem  controle  oreamenfario  e  prestas6es  de  contas  confome  abaixo  transcrito,
verbis:

"A responschilidade na gestto fiscal pressup6e a agiv pidpejada e ha:nsparente, em que se previnem

risoos e corrigem desvias capazes de afetar o equlltbrio das anbas ptiblicas, Tnediante o cunprinento
de metas de  resultados  entre  receitas  e  despesas  e  a obedieneia a linrites e condiqbes  no que  tan8e  a
renincia  de   receita,   gerapao  de   despesas   com  pessoal,   da  seguridade  social  e   outras,   dividas

consolidadas  e  mobilidrias,  operapi}es  de  ctedito,  irdusive  por  antectpacao  de  receifro,  concessao  de

garantia e iuscricco cm Restos ii Pagar. (Ija Complernentar 101100, §1Q -griifo nosso)."

3.4     A contratag5o justifica-se pela necessidade em atender as Norrnas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao
Setor  P`lblico  para  fins  de  gerencianento  e  controle,  promover  a  implantagao  de  rotinas  para  execuc5o
orgamentatia,  fmanceira,  patrimonial e compensa€ao,  voltada exclusivanente as movimentag@es confabeify
alch  de  realizar  orientag5es  quanto  a  m`plantagao  e  documentagao  das  informag6es  do  Sn4  prestar
c)rientac6es tecnicas  aos  Departanientos e Setores  desta  Camara Municipal,  acompanhar as  inspeg5es  dos
femicos do TCE/CE e prestar assessoria mos demais assuntos relacionados a contabilidade piiblica.

35    Justifica-se  tarnbch  a  contratac5o  mencionada  pela  essencialidade  dos  serviqos  de  contabilidade  para
execusao  orsamentfria  da  Administrasao  P`1blica,   sendo  assi]n,  a  ci€ncia  contat)il  com  todos  os  seus
mecanismos de gestao imprescmdivel para o registro das receitas e despesas pilblicas, assim como, para o

planeiamento.
36    0 serviap de assessoria contabil e ferramenta indispensdvel de gestao para nrmter o registro dos atos e dos

fatos administrativos, a execucao orcamentAria, financeira e patrmonial, a perfeita e regular contabili.zacfo

geral das receitas e despesas de acordo com o que denanda a Lei Federal n° 101/2000, de planejamento das
ac6es  administrativas,  bern  como  para   a  tomada   de   decis6es  mos  moldes  das  Nomas  Brasi.lei.ra   de
Contabilidade   aplicadas   ao   setor   ptiblico,   assim   como   para   fazer   cumprir  o   preeeito   constitucional

giv
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estabelecido no artigo 70, pafagrafo 1° da CF/88, alch de ser de suma importincia no processo de prestacao
de contas junto aos 6rgao§ de controle a a sociedade en gc`raL.

3.7     A Administra€ao no infuito de dan suporte a area de Contabilidade visa contratar profissional especializado
em  contabilidade  pdblica  I)ara  atender  as  inovaq6es  introduzidas  pelas  novas  Normas  Brasileiras  de
Contabilidade Aplicadas ao Setor P`1blico (NBCASP), para aperfelcoanento dos servicos e para atendimento
as legisla¢es en` vigor, pertinente aos servicos objeto do presente instrunento.

3.8     As  crescentes  exigencias  legais,  principalmente  dos  6rgaos de  fiscalizacao  e  controle extemo  demandam

qualifica¢ao t6cnica em con§tante aperfei€oamento para absorver as responsabilidades de urn setor pdblico
na area contibil e financeira.

3.9    A necessidade da contrata¢o dos services elencados neste Projeto Basico justifica-se, ainda, em virtude de
nao haver na estrutura o[ganizacional  da Camara Munictpal  de Uruburetana,  quadro funcional  com tat
competincia/atribui¢o.

3.10  Diante  deste contexto,  e  considerando  que este  servico  se  caractenza  como  serviap  de nafureza conthua,
pois  sao   servlcos   auxiliares  e  necessdrios  ao  servi¢os  e  cumprimentos  das  legisla¢6es,   par  parte  da
administra€ao,   no   desempenho   de   suas   atribuic6es,   que   se   interrompidos   podem   comprometer   a
continuidade  de  suas atlvldades e cuja  contratapao deve estender-se por mais de urn exerclcio fmancelro,
sua paralisaeao  causaria impossibilidade de execucao  de trabalhos  necess6rios ao born funcLonamento  da
Camara  Municipal  de  Uruburetama,  assim  consideramos  imprescindivel  a  realizacao  do  procedimento
licitatorio para contratacao de empresa especiaLizada em assessoria e consultoria contibiL.

3.11  Destaca-se ainda que nao foi deixado, pelo gestor passado, qualquer contrato administrativo vigente, o que
verificamos que o dltimo contrato dessa natureza em vigor foi aft c> dia 31/12/2020 nao tendo sido aditivado

para o exercfcio vigente.
3.12  Assim,  diante o apresentado,  faz-se necessana a  contratacao de prestador de servi€o especializado junto a

Camara Municipal  de Uruburetama,  tendo  em vista  a necessidade  da  exeoucao  dos  servifos objeto  desse

projeto.
3.13  Diante este conceito,  podemos destacar  que para  a contratacao  de servicos ligados a area meio,  deve a(o)

Camara Municlpal de Uruburetama ater-se a legislacao federal sobre licitac6es e contratos admini§trativos.

4.       ESPECIFICA€6ES DOS SERVI€OS
4.1     Descncao do Item e quantLtatLvo:

Item Especifica¢o Unid Quant

1

CONTRATACAO    I)E    PRESTADOR    DE    SERVICOS    TECNICOS    DE

Mss 12
ASSESSORIA   E   CONSULTORIA   NA   AREA  GOVERNAMENTAI„   NO
AMBIT0 DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  URUBURETAMA, CONFORME
DETALHES TECNICOS CONSTANTES DO PRO|ETO BASICO

4,2    A prestacao de 8ervi€o8 devefa contemplar os seguintes iten8:
4.2.1        0rienta€6es  ao  gestor  e  aos Servidores  da  Camara  sobre  todas  as  atividade  atinente  a  contabilidade

ptiblica;
4.2.2        Servlcos  de Assessorla  e consultona confabil,  visando urn amplo gerenciamento  das  contas ptiblicas,

possibilitando o cumprinento das exig6ncias legais, ben como a geracao de infomac6es para tomada
de  decis6es,  e  ainda,  o  acompanhamento  de  rotinas  inerentes  ao  Tnbunal  de  Contas  do  Estado  e
Secretaria do Tesouro N acional.

4.2.3        A F>restasao  dos serviaps de contabilidade se objetiva ao cumprimento a Lei 4.320,  de 17  de marco de
1964, e ainda em observincia aos preceitos da Lei Complcmentar n° 101, de 04 de maio de 20cO e demais
nomas que podem ser utilizadas de modo a facilitar a operacionaliza€ao por parte do Lectslativo e que
atenda aos 6rgaos de controle Intemo e extemo.

4.2.4        Englotiar& a concepsao e implantacao de rotinas e processos para execucao dos servi¢os de contabilidade
e tesouraria, e,  para processanento  da execusao or€amentaria, financeira e patnmonial, envolvendo os
re8istros  de  lancamentos  contabeis,  incluindo  receitas  e  despesas  e  Geracao  de  denonstrativos  para
elaboracao   dos  Relat6rios   de   Gestao   Fiscal,   consoante   regulamentacao   da   Secretaria   do   Tesouro
Nacional.

4.2.5        0nenta€ao  dos  servidores  dos  Departamentos  de  Contabilidade  e  Financas  para  processamento  da
contabilidade,  execucao  do  orcamento,  trabalhos  de  tesouraria,  compreendendo  as  fases  da  deapesa

•/
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4.2.6

pdblica para gera€ao dos dados no SIM - Sistema de lnforma€6es Municipais do Tribunal de Contas do
Estado do Ceara;
Disponibilizacao  de sistema de processanento  de dados que atenda todos os requisitos necessarios ao

processo contabil com gera!ao do SIM - Sisten`a de lnformaf6es Municipais do Tribunal  de Contas do
Estado do Ceara.

4.2.7        0rganizar e processar os fatos contabeis e de natureza or€ament&ria, financeira e patrmonial da camara
Municipal de Uruburetama, em relacao a area contabtl alch de instniir os serviaps pr6prios deste acerca
do processamento das infomac6es tempestivamente;

4.2.8        0rientac6es ao gestor e sua equipe sobre os processos desenvolvidos na administra€ao p`iblica, atinentes
a execu€ao or€amenfaria, final`ceira e patrimonial;

4.2.9        Supervisao e execucao das atividades da area de contabilidade;
4.2.10     Coleta, orienta€ao, organiza¢ao, elabora€ao (usando sisten`a infomahzado) a entrega da documenta€ao

mensal contabil ao arquivo da entidade;
4.2.11      0rganizagao e arquivamento ffsico dos processos de despesas;
4.2.12      Escrituracao dos livros Didrio, Razao e caixa;
4.2.13      Registrar  a  execucao  or€amentiria,  por  meio  de  emissao,  Liquidacao  e  pagamento  de  empenhos  de

despesa;
4.2.14      Elaboracao de den`onstrativos or€amentirio, fLnanceiros e patrimoniais;
4.2.15      Registro de lancamentos contabeis, incluindo receitas e despesas;
4.2.16      Elaborasao do balancete mensal;
4.2.17      Acompanhamento mensal da arrecadacao e da execucao da despesa;
4.2.18      Elaborasao de presta¢o de contas mensal e anual, incluindo as respectivas notas explicatlvas;
4.2.19      Elabora¢ao de estudos de impacto orcamentirio;
4.2.20      Elaboracao  de  resoluc6es,  portarias,  pareceres  e  demais  atos  em  mat6rLa  orcamentfria,  financeiTa  e

patrmonial;
4.2.21      Elaborasao  de  informas6es  sobre  os  aspectos  contabeis  (exclusivamente)  de  demandas  em  processos

junto ao Tnbunal de Contas do Estado do CearaITCE, de refer6ncia do perfodo de vigchcia do contrato;
4.2.22      Elaboracao do balanap geTal e dernais elementos que comp6em a prestacao de contas de gestao;
4.2.23      Gerar DARF para paganento das obrlgac6es de tributos e contribuic6es federais;
4.2.24      Elaboracao e envio mensalmente da lIfTT;
4.2.25      Gcracao das lnforma¢6cs relativas a contabilidade para a Tribunal de Contas do Estadct do Ceara/ICE,

atrav6s  dos  Sistema   de  lnfomac6es  Municipais  (SIM).  Os  denais  aspectos  atinentes  a  Recursos
Humanos, Licita¢es e Aspectos ]urldicos nao serao de responsabilidade da Contratada;

4.2.26      Acompanhamento Mensal dos pagamentos junto ao Regime Geral de previdencia;
4.2.27      Acompanhamento de gastos com pessoal e encargos;
4.2.28      Elaboracao  da  Proposta  Orcamentaria  Anual,  bern  como  a  sua  reformulacao  no  exercfcio  vigente  (se

houver necessidade), mos prazos fixados em lei, para consolidacao ao projeto de Lei Orcamentfria - LOA
do Municipio;

4.2.29      0rientacao   dos   Servidores   dos   setores   de   contabiLidade   e   tesourana   para   processamento   da
contabiJidade,  execucao  do  or€amento,  trabaLhos  de  tesouraria,  compreendendo  as  fases  da  despesa

ptiblica   de:   empenhamento,   liquidacao,   pagamento,   incorpora¢ao   patrinonial,   processamento   do
movimento bancario, en`issao de cheques, transferencias e pagamentos eletr@nicos e outros;

4.2.30      Realizar oriel`tacao de servidores para subsidiar a gera€ao dos dados do SIM - Sistema de Informac6es
Munidpais do Tribunal de Contas do Estado do CearaITCE;

4.2.31      Prestar  assessoria  para  elaboracao  de  demonstrativos exigidos  pelos 6rgaos  de  controle,  nas  areas  de
competchcia contabil;

4.2.32      Prestar onentac6es espedficas para elaboracao  de Balancetes  dos Sistemas Orcamentano,  FinanceITo  e
Patnmonial   da  Contabilidade,   ben   como   organizacao   da   documentacao  bancaTia,   atos  e  demais
demonstTativos  que  comprovam   a  exatidao  do  fechamento  mensal  da  contabilidade,  necessirio  a

geracao das demonstra€6es e dos reLat6rios fiscais e encaninhamento ao SIN;
4.2.39      0rientacao para a correta reter`cao de tributes na fonte, quando do pagamento de despesas aos credores;
4.2.34      0rientacao  geral  para  adosao  de cnterios e procedmentos para  registros  da arrecadacao  de receitas e

realizacao de despesas, consoante legislacao vigente;

¢.
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4.2.35      0nentacao para gerenciamento orcamentdrio, incluindo abertura de creditos adic]onais, de acordo ccm a
lcctgla¢ao aplicavcl, caso haja nccosgidadc;

4.2.36      Proceder a execucao mensal da escrituracao confabil da CONTRATANTE;
4.2.37      Emissao de nota de empenho, liquidacao e pagamento, de acordo com a Lei rf 4.320/64 e plano de contas

do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor mblico;
4.2.38      Encerramento de contas bancarias,  elabora€ao  das concilia¢es bancarias,  quando houver,  ben como  a

organizacao e o arquivamento destas;
4.2.39      Emitir parecer t6enico em relacao aos balancetes de verificacao, reformula¢es, previs6es orcamentirias e

presta€ao de contas sempre que necess&rio;
4.2.40      Participar,  quando  antecipadamente  convocado,  de  rouni6es  para  prestar esclarecimentos  de natureza

confabil que se fjzerem necessarias;
4.2.41      Assessorar e prestar informac6es nos trabalhos da comissao de patrim6nio, dentro das normas vigentes,

quando solicitado, no que diz respeito a Area da contabilidade, en apoio as demais ireas;
4.2.42      Informar  a  CONIRATANTE  sobre  as  exig6ncias  e  Instruq6es  Nomativas  oriundas  do  Tribunal  de

Contas do Estado do Ceara/I'CE, Receita Federal e Conselho Federal de Contabilidade;
4.2.43      Elaborar,   quando  solicitado,  planilhas,  relat6nos  e  graficos  diversos,  referente  a§  areas  contibil  e

financeira;
4.2.44      Revisar  a  escritura€ao  de  todos  os  atos  e  fatos,  registrar  os  fatos  que  de  aLguma  forma  alterern  ou

venham  a  alterar o  Patrim6nio  deste 6rgao  em  virtude  dos  conceitos  de  Ativo  e  Passivo  sempre  em
obediincia aos Princlpios e as Normas da ContabiLidade Aplicada ao Setor mblico;

4.2.45      Envio  peri6dico  das  informac6es  para  consotidacao  das  Contas  Pilblicas  no  perlodo  em  que  esta
estabelecer;

4.2.46      Elaborar as contas anuais  dentro dos padr6es estabelecidos pelas Normas Brasileiras  de contabilidade,
Manual  de  Contabilidade  Aplicado  ao  Setor  P`it)lico,  ben  como  instnic6es  nomatlvas  do  TCE  -
Tribunal de contas do Estado do Ceara;

4.2.47      Manter  reglstro  gerencial  dos  Recursos  aplicados  em  fundos  de  investimentos,  bern como  o  registro
contabil  destes  de  acordo  com  os  Manuais  de Contabilidade  Aplicados  ao  Setor  pilblico  e  prmcfpios
contabeis, ben como a elaboracao das notas explicativas conforme estabelecido pelas Nomas Brasileiras
de Contabilidade Aplicada ao Setor Pdblico e suas alteras6es

4.3           Carga horaria e Equipe tecnica:
4.3,1        A  Contratada  devera  acompanhar  e  assessorar  de  foma  presenciaL  no  ermpo  minimo  indicado  e  de

foma  eletrchica  mos  dcmais  dias  dteis  todos  que  comp6e  o  Setor  de  Contabilidade  e  Financeiro  da
Camara Municipal de Uruburetama, a fin de sanar qualquer ddvida e assegurar que seja reahzado os
traball`os dos setores cam quesfao com rigidez e cumprimento da legislacao vigente.

4.3.2        0s   serviaps   serao   prestados   mediante   assessoria   presencial   na   sede   da   Camara   Municipal   de
Uruburetama e tambch por meio de consultoria na sede da contratada, por e-mail ou telefone, sempre

que se fizer necessario.
4.3.3        0s  servicos  deverao  ser  prestados  necessariamente  por  equipe  tecnica  da  contratada,  que  devera  ser

composta de profissionais devldamente qualificado§.
4.3.4        Carga horaria presencial: Cumprir com carga hofaria de 20 (vmte) horas semanalmente de expediente na

Sede da Contratante malitendo o funcionario mos hordrios predeterminados pela Administra€ao.
4.3.5        Carga  horalia  nao  presencial:  A  carga  horaria  NAO  PRESENCIAL  refere-se  a  denanda  Consultiva

prestada por escnto  atraves de correio  eletr6nico  (e-mall),  de forma  convencional via Consulta Escrita
formalizada,   via   telefone,   chat  de  mensagem,  ou   outro  recurso   de  tecnologia   da   crmunicacao  e
informacao, que sera ilimitada e cm tempo Integral, prestada pela contratada em local indicado por esta.

4.3.6        0s servi¢os NAO PRESENCIAIs eni  tempo integral  de consultoria,  serao prestados em  local  indlcado

peLa  contratada,  sent  1imite  de  quantidade  para  realizacao  de  consuLtas  a  seren  fe)tas  por  servidores
deste 6rgao decorrentes de dtividas suseitadas em face de fatos supervenientes, devendo toda e qualquer
orientacao ser dada fomaJmente, somente por profissionais devidamente habilitados.

4.3.7        A  Contratada  disponibilizara  I)rofissional  conforme  a  especificidade  demandada  pela  administra€ao

pdblica, cm Local indicado pela Contratante.
4.3.8        A   carga   horaria   exig]da   acrma   foi   estipulada   levando-se   em   consideraEao   as   necessidades   da

administracao da Cinara Municipal de Uniburetana.
4.4    Quaisquer custos de transporte, viagens, hospedagem e didrias serao custeados pela contratada.

or
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4J     A Contratada devera realizar a escrituragao e registros orcamentarios, contibeis, fmanceiros e patrimoniais.
4.6    A  Contratada  deverd  fomecer  (disponibilizapao)  licence  de usa  de  sistenas  de  gestao  p`iblica,  nas  areas

contfron,  fmanceira  (compreendendo  orEamento  p`1blico,  execuc5o  orcamentdria,  contabilidade  p`iblica  e
tesourana  com  capacidade  para  geracao  de  informac6es  para  o  sistema  SIM,  mos  prazos  e  com  todos  os
requisitos exigidos pelo Tribunal de Contas do  Estado do Ceard.

4.7    0 Software devera guardar adequada tnda informaq6es em formatos que possam ser levado§ para outros
sistemas da entidade, sob pena de responsabilidade e ressarcimento por danos.

4.8    Sempre  que  solicitado  pela(o)  Contratante,  nas  datas  que  melhor  atendam  as  partes,  serao  realizadas
reuni6es nas dependencias da contlatante, ou por meios remotos para o acompanhamento e orienta$5o dos
trabalhos, por necessidade ou deterrmacao da Presidincia da(o) Cinara Municipal de Uruburetama.

4.9    0s servicos de consultoria fecnica poderi ser feito presencial ou por qualquer meio de comunicagfo como
telefone e email de segunda a sexta feira no horario das 07:30 is 17:00 horas.

4.10  Para a prestacao dos servigc)s, serao observadas, no que oouberenL as disposiq6es contidas mos artigos de 73
a 76 da Lei Federal n.a 8.666/93 e suas alterag5es.

4.11  0 rqgme de execuq5o  dos serviaps a sereni executados pela CONTRATADA sera indireto em emt)reitada
cor t~ unitirio.

5.      DAAPRESENTAcao DA moposTA DE PREcOs:
5.1    Na proposta de pregos deverao constar as especificag5es detalhada do itetry tipo e quantidade solicitada, o

valor  unitario  e  total/global  em  moeda  nacional,  em  algarismo  e  por  extenso,  ja  considerando  todas  as
despesas  tnbutos,  fretes,  transportes  e  demais  despesas  que  incidam  direta  ou  indiretamente  sobre  a
execucao do ob]eto deste termo, mesmo que nao este]an registrados neste documento.

52   Sera considerado vencedor o fornecedor cuja proposta seja mais vanta]osa para a administracao, desde que
atenda as exigchcias contidas neste Projeto BdsicoITermo de Refer6ncia.

53   As propostas apresentadas serao analisadas e julgadas de acordo com o disposto nas normas legais vgivtes
e ainda em consonancia com o estabelecido neste temo, conforme previsto na Lei nQ 8.666, de 1993.

5.4    0 Prazo de validade da proposta nao podera ser infenor a 60 (sessenta dias).
5j     A apresentac5o da proposta implica plena aceita¢ao, por parte do licitante, das condic6es estabelecidas neste

termo, ben como obrigatoriedade do cumprimento das disposig5es nela contidas, assumindo o proponente
o   compromisso   de   e>cecutar   os   servicos   nos   seus   termos,   bent   coma   fomeoer   todos   os   materials,
equipamentos,  ferramentas  e  utensllios  necessalios,  em  quantidades  e  qualidades  adequadas  a  perfeita
execu€ao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.6    A  Contratada   devera   arcar  com  o   Onus  decorrente  de  eventual   equivoco   no   dimensionanento   dos

quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  validveis  decorrentes  de  fatores  futuros  e
incertos, devendo complementallos, caso o previsto inicialmente em sua proposta nfro seja satisfat6rio para o
atendimento ao objeto deste Projeto Bdsico, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.      DOs REcuRsOs onIAMENriRIOs:
6.1    0s recursos necessarios ao  custeio  da referida  despesa  encontram-se devidamente  alocados no orqunento

municipal  para  o  exerclcio  de  2021  da  Camara  Municipal  de  Uruburetama:  Exercicio  2021  - Atividade
11.01.01.031.0001.2.125   -   Manuteneao   e   Funcionamento   das   Atividades   Legislativa   -   Classificapao
econ6mica  3.3.90.35.00  Servi€o  de  Consultoria  -  Subelemento(9*  3.3.90.35.01  A8sessoria  e  consultoria
t6cnica ou juridica; Ponte de recurso: 1001000000 Recurso Ordinirio

7.       DO VALOR ESTIMADO:
7.1     A estimatrva do custo foi apurado  atravds de ampla pesquisa de mercado  atrav6s de consulta.s nos pre¢os

praticados pela  administracao p`lblica e com empresas de mercado pertencentes ao ramo de atividade do
objeto  deste  termo,  onde  o  Valor global estimado  da  presente  contrata¢ao  foi  de R$  100.992,86  (cem nil,
novecentos e noventa e dois reais e c)itenta e seis centavos)

8.       DAS CONDIC6ESDE PAGAMENTO:
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8.1    0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias ap6s o encaminhamento da documenta€ao tratada neste
subitem, atrav6s de credito na Conta Banc&ria do fomecedor ou atravds de Cheque nominal, acompanhado
da seguinte documentacao:

a)      Nota  Fiscal/fatura  discrminativa,  em  via  tinica,  devidamente  autorizada  pelo  ordenador  de  despesas
(pague-se) e atestada por servidor respons5vel pelo recebimento do objeto do cor`tTato;

b)      Certidao conjunta Negativa de D6bito quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da uniao (PGFN), com
abrangincia inclusive as contribuis6es socia]s;

c)       CRF -Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela caixa Econ6mca Federal;
d)      CND emitlda pela secretaria da Fazenda Estadual;
e)      CND en\itida pelo municipio domiciliado; e
I)       CND enitlda pela Justica Federal do Trabalho, emitida na foma da Lei N°.12.440/2011.
8.2    Nao  sera efetuado  qualquer pagamento  a CONTRATADA em caso de  descumprimento  das condic6es de

habilitac5o e qualifica€ao exigidas neste termo.
8.3    i vedada a realizacao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao estiver de aco[do com as

especificac6es deste instrumento.
8.4    Se  o  objeto  nao  for  executado  conforme  condic6es  deste  termo,  o  pagamento  ficara  suapenso  ate  sua

execucao regular.
8.5    Nenhum   pagamento   sera   efetuado   a   CONTRATADA,   enquanto   pendente   de   liquidasao,   qualquer

obriga€ao financeira decorrente de penaLidade ou inadimplchcia, gem que isso gere direito a reajustanento
de precos.

9.       DAS RESPONSABILIDAI)ES DA CONTRATADA:
9.1     Executar o otyeto em confomidade com as condic6es deste instrumento.
9,2    Manter  durante  toda  a  execu€ao  contratual,  em  compatibilidade  com  as  obrigac6es  assumidas,  todas  as

condi€6es de habilitasao e qualificasao exigidas no presente termo.
9.3    Aceitar,  nas  mesmas  condi€6es  contratuais,  os  percentuais  de  acrdscimos  ou  supress6es  limitadas  ao

estabelecido no §1Q, do art. 65, da Lei Federal nQ 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
9.4     Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou  a terceiros, decorrentes da sua cuLpa

ou dolo, quando da exeru€ao do objeto, nao podendo ser arguido para efeito de exclusao ou redu¢ao de sua
responsabilidade a fato de a contratante proceder a fiscaliza¢ao ou acompanhar a execu¢ao contratual.

9.5     Responder  por  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas  que  incidam  ou  venham  a  incidir  sobre  a  execucao
contratual, mclusive as obrLga€6es relativas a salarios, F]revidencia social, impostos, encargos sociais e outras

providencias,  respondendo  obrigatoriamente  pelo  fiel  cumprimento  das  leis  trabaLhistas  e  especificas  de
acidentes do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoaL empregado na execucao contratual.

9.6    Prestar imediatamente as informac6es e os esclarecimentos que venham  a ser soLiatados pela contratante,
salvo quando implicarem em indagac6es de carater fecnico, hip6tese em que serao respondidas no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.

9.7    Cumprir, quando for o caso, as condic6es de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo oferecido
em sua proposta de precos, observando o prazo minimo exigido pela Administrasao.

9.8    Nao permitir a utilizacao de qualquer trat)alho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz

para  os  maiores  de  quatol.ze  anos,  nem  pemitir  a  utiliza€ao  do  trabalho  do  menor  de  dezoito  anos em
tlabalho notumo, perigoso ou insalubre.

9.9    Mantel.-se,  durante  todo  a  periodo  de  vigincia  do  Contrato  a  ser  firmadc>,   urn  preposto  aceito  pela
Contratante,  para  representas5o da Contratada  sempre  que  for necessano  e comunicando,  por escnto,  a
Contratante qualquer mudan€a de endere€o ou telefone contato.

9,10  Acatar  as  orienta¢es  da  Contratante,  sujeitando-se  a  mais  ampla  e  irrestnta  fiscalizaeao,  prestando  o§
esclarecimentos soLicitados e atendendo as reclamac6es fomu ladas.

9.11  ResponsabiLizar-se pela fiel execucao do objeto contratual no prazo estabelecido neste temo.
9.12  Re§ponsabilizar-se pelos v(cios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17

a  27,  do  C6digo  de  Defesa  do  Consurnidor  (Lei  n°  8.078,  de  1990),  ficando  a  Contratante  autorizada  a
descontar dos pagalnentos devidos a Contratada, o valor corresponder`te aos danos sofridos.

9.13  Nao sera admitida a subcontratasao do ob]eto deste Projeto Basico.

10.     DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

ap`
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10.1  Sollcitar a execu€ac> do otijeto a CONIRATADA atrav6s da emissao de Ordem de Servlap, ap6s en`lssao de
empenho.

10.2  Proporcionar  a  CONTRATADA  codas  as  condi€des  necessarias  ao  pleno  cumprmento  das  obrigacaes
decorrentes  do  objeto  contrafual,   consoante  estabelece  a  Lei   Federal  no  8.666/1993  a  suas  alteracdes

posteriores.
10,3  Fiscalizar  a execucac>  do objefo  contratual,  atrav6s  de sua unidade comF)etente,  podendo,  em  decoTrchcia,

solicitar providchcias da CONTRATADA, que atendera ou justificara de rmediato.
10.4  Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decolTente da execusao do ottjeto contlatual.
10.5   Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi¢es estabelecidas neste Termo.
10.6   Aplicar as penalidades pTevistas em lei e neste instTumento.
10.7  Permtir acesso dos en`pregados da CONTRATADA as dependencias do CONTRATANTE para a execu§ao

do objeto contratu al.
10.8  Prestar   as   lnformaq6es   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pelos   enpregados   da

CONTRATADA.
10.9  Recusar os servicos que nao apresentarem condic6es de seren utilizados.
10.10Comunlcar    a   CONTRATADA    qualquer   irregularidade   na   prestacao    dos   servicos   e   inte[romper

imediatamente a execucao se for o case.
10.llIndicar na Ordem de Serviqo a local em que devera ser realizada sua execurio.
10.12Impedir que terceiros executem os servicos ob)eto deste temo.

11.     DO REA)USTE E DO REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:
11.1  0s  pre€os sao  fixos e  irreajusfaveis no  prazo  de urn ano  contado  da  data  limite para  a  apresentacao  das

pTOPostas-
ll.2  Dc.ntro  do  prazo  de  vig6ncia  do  contrato  e  mediante  solicitacao  da  contratada,  os  pregos  contratados

F>oderao sofrer reajuste ap6s o interregno de urn ano, aplicando-se o {ndice econ6mioo IGP-M da Fundacao
Gethlio Vargas, ou outrci indice em vigor, case esse seja extinto, exclusivamente para as obri8ac6es iniciadas
e concLuidas ap6s a ocorrchcia da anualidade.

11.3  Nos rearustes subsequentes ao primeiro,  o interTegno minimo de urn ano sera contado  a partir dos efeitos
financeiros do tiltmo reajuste.

11.4  No   caso   de   atl.aso   ou   nao   divulga¢ao   do   indice   de   rea).ustamento,   o   CONThATANTE   pagara   a
CONTRATADA   a   importincia   calculada   pela   tiltima   variacfo   conhecida,    liquidando   a   diferen€a
correspondente  tao  logo  se]a divulgado o  indice definitivo.  Fica  a CONTRATADA obrigada  a apresentar
mem6ria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5   Nas aferic6es finals, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o defLnitivo.
11.6  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa rnals ssr

utiLizado, sera adotado, em substituicao, a que vier a ser determinado pela legisla€ao entao em vigor.
11.7  Na  ausencia  de  previsao  legal  quanto  ao  fndice  substituto,  as  partes  elegerao  novo  indice  oficial,  para

reajustamento do pre€o do valor renanescente, por meio de termo aditivo.
11.8  0 reajuste sera realizado por apostilalnento.
11.9  Na  l`ip6tese  de  sobrevirem  fatos  imprevisiveis,  ou  previsiveis,  porin  de  consequchcias  incaloulfveis,

retardadores ou  impeditivos da exeoucao do ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de forca maior,  caso fortuito ou
fato   do   prfuclpe,   configurando   area   econ6mica   extraordinaria   e   extracontratual,   poder&,   mediante

procedinento  administrativo  onde  reste  demonstrada  tal  situa9ao  e  termo  aditlvo,  ser  restabelecida  a
relacao   que  as  partes  pactuaram  inicialmente  entre  os  encargos   da  Contratada  e  a  retribuisao   da
Administracao   para   a   iusta   remuneracao   do   fomecimento,   objetivando   a  manuten€ao   do  equilfbrio
econ6mico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, 11, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e
consolidada.

11.10Nos   casos   do   item   anterior,   a   CONTRATADA   devera   demonstrar   aLnaliticamente   a   variacao   dos
componentes  dos  custos  do  Ccintrato,  devidamente  justificada,  sendo  tal  den`onstra€ao  analisada  pelo
CONTRATANTE para verificasao de su a viabilidade e/ou necessidade.

12.     DO CONTROLE I)A EXECUCAO:
12.1   A fiscaliza€ao da contratacao sera exercida por urn representante da Contratante, ao qual competirf dirini[

as dtividas qua surgirem no curso da execucao do objeto e de tudo dar ciencia a Administrac5o, de acordo
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com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nQ 8.666/1993, a ser informado e designado para este fin pela
contratante, quando da lavratura do instrumento contratual.

12.2  A  fiscalizacao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  Contratada,  inclusive

perante   terceiros,   por  qualquer   irregularidade,   ainde   que  resuLtante   de  imperfeic6es   tfuicas,   vicios
redibit6rios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade  Inferior,  e,  na  ocorrchcia  desta,  nao
implica em corresponsabilidade dos 6rgaos ou de seus agentes e prepostos, de corfo[midade com o art. 70,
da Lei 8.666/1993.

12.3  A exeoucao  dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por ser`ridor designado,  a  qual dever& atestar os
documentos da despesa, quando comprc>vada a fiel e correta execucao para fins de pagamento.

12.4  Cabers  ao  servidor designado  rqeitar  totalmente ou  em  parte,  qualquer serviap  que nao  esteja de  acordo
com  as  exigencias,  bent  como,  determinar  prazo  para  substitui€ao  do  serviap  eventualmente  fora  de
especificacao.

13.     DO PRAZO DE VIGiNCIA DO CONTRATO:
13.1  0  prazo  de vigchcia Contratual  sera de 12 (doze)  meses,  contado  a partir da sua assinatura,  devendo  ser

publicado na foma do paragrafo dnico, do art. 61, da Lei Federal rf 8.666/1993.
13.2  0s  serviaps  deverao  ser  iniciados no  prazo maximo  de  ate 05  (cinco)  dias  corridos,  contados  da  data  de

recebimento   da  Ordem  de  Serviap   a   ser  emitida   pela  administracao  ou   instrumento   equivalente  e
rigorosamente  de  acordo  com  as especificac6es estabeleridas  na  propasta  vencedora  e  no  Projeto  Basico,
sendo  que  a  nao  observancia  destas  condic6es,  inplicari  na  nao  aceita€ao  dos  mesmos,  sem  que  caiba

13.33uva:::::tEodfE=LFAa3a;:nuteTr:emn;ear':oexpeoi:::::sasl:*:sp:enbt:,ega€aodemad|mplementoporpane
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.4  0 prazo de vigchcia podera ser prorrogado nos termos do que disp6e o art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993,
alterada e consolidada.

14.     DA GESTAO DO CONTRATO:
14.1  A gest5o do contrato sera exercida por servidor especialmente designado para este flm pela contratante,  de

acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n9 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do
instrumento contratual atraves de Portaria especffica.

15.    DA FlscALlzAcao DO CONTRATO:
15.1  A exec`i€ao contratual sera acompanhada e fiscalizada por urn fiscal especialmente desig|`ado para este fin

pela  contratante,  de  acordo  com o  estabelecido  no  art.  67,  da  Lei  Federal  n° 8.666/1993,  a  ser  infomado
quando da lavratura do instrumento contratual atrav6s de Portaria especffica.

15.2  Consoante  o  art.  45,  da  Lei  9.784/1999,  a  Administra€ao  Pdblica  podera,  sent  a  previa  manifestacao  do
interessado, motivadamente,  adotar providencias acauteladoras, em caso de risco iminente, como forma de

prevenir a ocorrchcia de dano de dfficil ou impossivel repara€ao.

16.     CONSIDERA€6ES GERAIS
16.1   A  execuGao  dc>s  servicos  previstos neste Projeto  Basico  nao  rmplica  em  qualquer  relacao  de  emprego  ou

vincuLo trabalhista, sendo portanto, regLdo sem subordinacao juridica.
16.2  Consoante  o  art.  45,  da  Lei  9.784/1999,  a  Administracao  Ptiblica  podera,  sem  a  prdria  manifestacao  do

interessado, motLvadamente, adotar providencias acauteladoras, em caso de risco iminente, como forma de

prevenir a ocorrchcia de dano de dificil ou imposs{vel repara¢ao.
16.3  As   dtividas   referentes   a   este   Projeto   Basico   poderao   ser   esdarecidas   pela   Cinara   Municipal   de

Uruburetama, situada na Praca Soares Bulcao, 123 - Centro - Uruburetama - Cear6 CEP: 62.650un ou por
intermediodoe-mail1i`£isI.itI`'\t(/{`c.iiiiar[iuruburiit.iTii.ii`i`,tz`i\'.br.

or
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ANEXO 11
MODELO DE PROCURA¢O

Atrav6s do presente instrumento, nornearnos e constituinos o(a) S€nhor(a) „„„ .... „.. (nacionalidade, estado civil,

profissao), portador do Registro de Identidade rf ........, expedido pela .... „ ..., mscrito no CPFAff sob rf ......

residente  na  Rua  .„ .........,  n9  ...........,  en  ............,  como nosso  bastante  procurador,  a  quem  c)utorgamos

poderes para praticar todos os atos relativos ao procedinento licitat6rio na modalidade TOMADA DE PRECCS,

nQ  xxxxxxxxxxx-  TP,  junta  a  Cinara  Murucipal  de  Uruburetana,  confermdo-lhe  poderes  para:  (apresentar

proposta de pre¢os, interpor recursos e desistir deles,  contra-arrazoar,  assinar contratos, e demais docunentos

quando necessario, confessar, fimar compromissos ou acordos, receber e dar quita€ao e praticar todos os demais

atos pertinentes ao certame.

CidadstuF) - data

Respons6veL
CPF;......
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ANEX0111
MINUTA DA PROPOSTA DE PRECO

None da Empresa: CNPJ:
Endere€o: CEP:
Fone: FAX;
Validade da proposta:
conta conente n.Q: Banco: N.a                       da Agencia;

A presente proposta trm como obieto  a CONTRATACAO DE  PRESTADOR DE SERVI€OS TECNICOS  DE
ASSESSORIA    E    CONSULTORIA   NA   AREA   GOVENAMENTAL,   NO   AMBIT0   DA    CAMARA
MUNlclpAL  DE  URUBURETAMA,  CONFORME  DETALHEs  ricNlcos  cONSTANTEs  DO  pRoiETO
BASICO,  de acordo com as condi€des constantes do Edrtal de Tomach de Prepes n.a
Bisico, parte integrante do certame licifat6rio.

- TP e Prtyeto

ITEM UNID. QUJINT. V. UNIT.(RS) V. TOTAL(RS)ESPECIFICACAO

01 ONTRATACA0        DE        PRESTADOR        D Mfis 12
ERvl€Os    ricNlcos    DE    AssEssORIA
ONSULTORIA NA AREA GOVERNAMENTAL
o   AMBITo   DA   CAMARA   MUNlapAL   D
RUBURETAMA,       CONFORME       DETALHE
t!CNICOS       CONSTANTES       DO       PROJET
Aslco

VALORGLOBAL RS

Declaramos que, nos valores apresentados acrma, esfao inclusos todos os tnbutos, custos e demais encargos que
incidam sobre os serviaps prestados.

Declaramos  que  aceitamos  e  cumprimos  todas  as  exigencias  e  prazos  do  Edital  de  Tomada  de  Prapos  n°
xxxxxxxxxxx- TP e do e Projeto Bdsico.

(aDADE) - (DATA)

Nome e Assinat`m do Represel`tante Legal
RG. e CPE

in



CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
PODER LEGISLATIV0 MUNICIPAL
ESTAD0 DO CEARA
Praca Soares Bulcao, 123 - Centro - Umburetama - Ceara CEP: 62.650un
Telefone (On5) 3353.1292 / e-mail: legislativo@camarauruburetama.ce.gov.br
CNP| n° 01.313.237/0001-95 .i-dliidrduruhurtilt]tiiti.\t.. ov.br

ANEXO IV
MINUTA DA PROPOSTA TECNICA

A CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Ref.: TOMADA DE PRECOS NQ )00(X

A EMPRE§A inscrita no CNPJ/MF sob  o n° ....,.................., neste ate representada pelo(a)
Sr(a)„„„ ..,.. „...„„„ ......,......,  portadora  do   CPF/MF  nQ  ...................   e  en  cumprimento  ao  dispesto  no   Edital  de
Licitacao na modalidade Tomada de Presos,  do tipo T6cnica e Preco de rf xxxxxxxxxxx- TP, vent   submeter sua
Proposta Tecnica para execuqao do ob)eto da licitacao em referencia, apresentando:

PONTUACAO 01 (pi): ExpERlfiNclA DA LlaTANTE NO SETOR pfrol.IcO:

Experiencia da licitante na prestacao de serviaps de contabilidade na Administra9ao Pdblica

ENTIDADE

pONTUAqao  02  tT2*  QUALIFlcAqao  DA  EQulpE  TECNlcA  DA  LlclTANTE:

Equipe tecnica da licitante, inclusive edcios e diretores.

poNTUACAo o3 (p3k ExpERIiNclA DA EQUIIIE TECNlcA DA LlaTANTE:

Experi6ncia  profissionaL  da  equipc.  t6cnica da licitante

NOME TEMPO DE PON"ACAO PONTUACAO
EXPERliNCIA INDIVIDUAL MAxlMA

CIDADE - UF - DATA

EunRESA
CNPJAI

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEX0 V
MODELO DE DECLARAC6ES

A           empresa CNP)              n.Q                                                   ........,               sediada

para  fins  de  participa¢ac) na  Tomada  de Precos nQ  xxxxxxxxxxx- TP,  junta  a

Camara  Municipal  de  Uruburetama,  neste  ate,  representado  pelo  Sr„ .... „            „ ......,  portador  do  CPF/MF  nQ

........, abaixo assinado,  DECLARA:

a) em atendinento ao previsto no edital  de TOMADA DE I'RECOS,   n.a XXXXXX,   que, cumpre plenamente os

requisitos da habilitacao.

b)   que  nao   possui   fato   impeditrvo   que   altere  os   dados   para   efetivacao   da   sua     habilita€ao,   ciente   da

obrigatoriedade de declarar ocorrchcias posteriores;

c) para fins do disposto no incise V da art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854,

de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos eat trabalho nofumo, perlgoso ou insalut)re e

nao emprega menor de dezesseis anos;

d)  que tomou conheclmento de todas as infc)rmac6es e das condic6es locals para o cumprrmento das obrlgac6es,

objeto da licita€ao, ou que se reaponsabiliza pela nao reali2racao de vistoria t6cnica, e do qual, nao poder& alegar

desconhecimento da estrufura fisica e operacional, para alegar qualquer desigu aldade contratu al.

(CIDADE) - (DATA)

None e Assinatura do Representante Legal
RG- e CPF:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARA¢ao DE MlcROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A  enpresa (identifica¢ao  do  licitante),  insclita  no  CNP]  nQ

intermedio  de  §eu  representante  legal,  o  Sr.

C6dula  de  ldentidade  RG  nQ e  do  CPF  no

(7io7tie  do  rcz7yesc7zf47¢fc),  portador  da

para  fins  de  participacao  na

TOMADA  DE  PRE€OS n°  XXXXXXXXXXXXXXXX)fy  junto  a  Cinara Municipal  de Uniburetana,  DECIARA,

sob  as  penas  da  lei,   que  6  considerada  th.3croenonesa  orl  er..2»iesa  de  pca..e.io  tio.fie,  nos  te77rios  d¢  Lei

Conplemontar nQ 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo se iaclwindo nas hip6teses de excl:i.sao onevistas rio §4G do

"riigo  3G do mesmo diploma. gozando,  assin. do regiane diferndado  e favorecido i..stltuldo pela refchda Lct

Comolem_eat_ai., para fins de pariictpacao na oresen±e licitacto" .

Cidade un, _ de

(assinatwa do rpresentante)



CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
PODER LEGISIATIV0 MUNICIPAL
ESTADO DO CEARA
Pra€a Soares Bulcao, 123 - Centro - Uruburetama - Ceara CEP: 62.650-000
Telefone (085) 3353.1292 / e-mail: legislativo@canarauruburetama.ce.gov.br

`          CNP| n° 01.313.237/0001-95 /
www.idmdrduruburiiLdnu.`

ANEXO VII

MINUTA - CONTRATO N° X)OCXXXXX

CONTRATO     N.a    xxxxxxxx    DE     pRESTAcao     DE
SERVICOS    QUE    ENTRE    Si    REALIZAM    A    CAMARA
MUNICIPAL.                 DE                 URUBURETAMA                 E

xxx"xxxxx.

Pelo presente instrumento de contrato, de urn lado o(a) CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA pessoa

jurfdica de Direito Piiblico, inscnto no CNP] sob o n9 01.313.237/0001-95, com endereso a Praca Soares Bulcao,123
-   Centro   -  Uruburetama-Ceari   denominado   de   CONTRATANTE,   representadci   neste  ato   pelo(a)   Sr.(a)
FRANCISCO  JEAN  SERPA  CIIAVES,  na  qualidade  de  Ordenador(a)   de  Despesas  da  presente  unidade
orcamentaria, portador do CPF n9188.895.813-87, residente na Rua Cel. ]oao Antonio, 1048, Centro -Uruburetama

Ceara,  e  do  outro  lado pessoa  jurfdica  de  Direitl  Privado,
inscrita  CNP|  sob  o  np  XXXXXXXXXXXXXXXXX)t  com  sede  na  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,   de
agora     em      diante           denominada      CONTRATADA(O),      neste      ato      representado      pelo(a)      Sr(a).

pertador do(a)  CPF  n°  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  e residente
na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tin justo e contratado o segumte:

Os CONTRATANTES tin entre si justo e avencado, e celebran o presents contrato, sujeitando-se as partes as
normas  disciplinares  da  Lei  n.a  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  a  alterap@es  postchores,  ben  crmo  has  Leis
Complementares rf  123#006  e  147#014,  r`os  preceitos de  direito  piiblico  e  supletivamente,  mos  princlpios  da
tcoria geral dos contratos, al6m das seguinles cliusulas:

CLAUSUIA PRIMEIRA - DO 0B|ETO CONTRATUAL E D0 REGIME I)E EXECUCAO

1.1           0  objeto  do  presente  instrumento  6  a  ao»froffoac6o  de z»iesfedoi. de  seroiaos  fgtndcos  de  asscsso.i¢  e
consultoria  na  bea  s[ovema.ne.hal.  no  a...bito  da  Car..ara  lrfe.niehal  de  urubi.rota...a.  confome  detalhes
&6chjcos  co.istowfes  do  zrojefo   b4slco,  que  serao  prestados  nas  condiq@es  estabelecidas  no  Projeto  Bdslco,
constante no Processo Admihistrativo rf
1.2           Este Termo  de  Contrato  vinoula-se  a  Tomada  dc  Pre€o  deconente  do  Proceeso  Administtativo  f`Q
XXXXXXXXX, e a proposta vencedora, independentenente de tTanscncfro.
1.3           0bjeto da contratacao

Item Especifica¢o Unid Qunnt Valor Unitfrio ValorGlobal

1

Contrafaqao    de    prestador    de    servi€o§

Mes 12 yanx:xJunxx:x xxxxxxxxxx

tfcnicos de ascescoria e conoultoria in irea
govemanental,   no   ambito   da   ctmara
Munici|>al    de    Uruburetama,    confome
dctalhes   tEcricos   constante§   do   projcto
ba9ico

Valor Total •..  ......

1.4           A prestacao de servi€os deveri contemplar o§ seguintes iteiis;
1.4.1        Onentac6es  ao  gestor  e  aos  Servidores  da  Camara  sobre  todas  as  atividade  atinente  a  contabilidade

ptiblica;
1.4.2        Serviqos de Assessoria e consuLtoria contibil,  visando urn amplo gerenciamento  das contas pdblicas,
possibilitando  o  cumprimento  das  exigencias  legais,  ben  como  a  geracao  de  infomaapes  para  tomada  de
decis6es,  e  ainda,  o  acompanhamento  de  rotinas  inerentes  ao  Trlbunal  de  Contas  do  Estado  e  Secretaria  do
Tesouro Nacional.
1.4.3        A prestacao dos servlcos de contabilidade se objetiva ao cunprmento a Lei n9 4.320, de 17 demarap de
1964, e ainda em observincia aos preceitos da Lei Complementar no 101,  de 04 de malo de 2000 e demais normas

or



CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
PODER LEG ISLATIVO MUNICIPAL
ESTADO DO CEARA
Pra€a Soares Bulcao, 123 - Centro - Uruburetama - Ceara CEP: 62.650-000
Telefone (085) 3353.1292 / e-mad: 1egislativo@cariarauruburetama,ce.gov.br
CNPJn°01.313.237/OcO1-95/www.idmardurubureldmd.t`t`.gov.br

que podcm ser utilizadas de modo a facilitar a operacionalizacao por parte do Legislativo e que atenda os 6rgaos
de controle Intemo e extemo.
1.4.4        Englobara a concepcao e implantacao de rotmas e processos para execu€ao dos services de contabllidade
e tesouraria, e, para processamel`to da execu€ao or€arnentaria, financeira e patrimonial,  envolvendo os registros
de  lansamentos  contabeis,  mclumdo  receitas  e  despe§as  e  Geracao  de  demonstrativos  para  elabora€ao  dos
Relatorios de Gestao Fiscal, consoante regulanentaeao da Secretaria do Tesouro N acional.
1.4.5        0rientacao  dos  servidores  dos  Dapartamentos  de  Contabilidade  e  Financas  para  processamento  da
contabdidade, execu€ao do orcamento, trabalhos de tesouraria, compreendendo as fases da despesa ptiblica para

gera€ao dos dados Ilo SIM - Sistema de Informa€6es Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Ceara;
1.4.6        Dlspc)nlblllza€ao  de sisterna de processamento  de dados que  atenda todos os requisitos necessarios ao

processo contabil com gera€ao do SIM - Sistema de Informas6es Municipais do Tribunal de Contas do Estado do
Ceara.
1A7       0rganizar e processar os fatos condbeis e de natureza orcalnentana, financeira e patrimonial da cinara
Municipal  de Umburetama,  em relacao  a  area contibil,  alch  de instruir os servicos pr6prios deste  acerca  do

processamento das informa¢es ten`pestivamente;
1.18       0rientaqe)es ao gestor e sua equipe sobre os processos desenvolvidos na administra€5o p`1blica, atinentes
a execucao orcamentiria, financeira e patnmonial;
1.4.9       Supervisao e execucao das atividades da alca ds contabilidade;
1.110     Coleta, onenta€fro, organizacfo, elaborap5o (usando sistenia informatizado) e entrega da docunenta€ao
mensal contibi] ao arquivo da entidade;
1.4.11      0rganizacao e arquivamento fisioo dos processos de despesas;
1.4.12      Escrituragiv dos livros Difrio, Raz5o e caixa;
1.4.13 Registrar  a  execusao  or€amentaria,  por melo  de  emissao,  liquidacao  e  pagamento  de  empenhos  de
despesa;
1.4.14      Elaboracfro de demonstrativos ongamenfario, financeiros e patTinoniais;
1.4,15     Registro de lan€amento§ contfbeis, incluindo receitas e despesas;
1.4.16     Elaboracao do balancete mensaJ;
1.4.17     Acompanhanento mensal da arrecadas5o e da execucao da despesa;
1.4.18     Elabora€ao de prestacao de contas mensal e anuaL incluindo as reapectivas notas explicativas;
1.4.19     Elabora€fo de estudos de impacto o[!amentdrio;
1.4.20      Elaboracfo  de  resoluqbes,  portarias,  pareceres  e  demais  atos  en  mat6ria  or€alnentdria,  fmancelra  e

patrmonial;
1.4.21      Elaborac5o  de  informag@es  sobre  os  aspectos  confabeis  (excLusivamente)  de  demandas  en`  processos

junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceara/rcE, de refel.encia do pedodo de vigchcia do contrato;
1.4.22      Elaboracao do baLanqu 8eral e dernais elementos que cornp6en a I)Testaqao de contas de gestao;
1.4.23     Gerar DARF para pagamento das obrigaq5es de tnbutos e contribui€6es federais;
1.4.24      Elaborac5o e envio mensalmente da DCTF;
1.4.25     Geratio das lnfomag5es relativas a contabilidade para o Tnbunal de Contas do Estado do CeariITCE,
atrav6s  dos  Sistrma  de  Irformac6es  Municipais  (SIN).  Os  denais  aspectos  atinentes  a  Recursos  Humanos,
Licitaq5es e Aspectos Turidicos rfeo serao de responsabilidade da Contratada;
1.4.26      Acompanl`amento Mensal dos pagamentos junto ao Regive Geral de previdencia;
1.4.27     Acompanhanento de gastos com pessoal e encargos;
1.4.28     Elaboracfro  da Proposfa Chcamentaria  Anual,  ben  como a  sua reformulacao no  exercicio  vigente (se
houver necessidade),  nos  prazos fixados em lei,  para  consolidacao ao pro}cto de Lei Ongmenfana -  LOA  do
Munlc(pio,
1.4.29      0rienta€ao   dos   Servidores   dos   setores   de   contabilidade   e   tesouraria   para   processamento   da
contabilidade,  execucao do orsamento,  trabalhos de tesouraria,  compreendendo  as fases da despesa ptiblica de:
empenhamento,  liquida€ao,   pagamento,  incorporacao  patnmonial,   processamento   do  movimento  bancario,
emissao de cheques, transferencias e pagamentos eletr6nicos e outros;
1.4.30      Realizar orienta€ao de servidores para subsidiar a gera€ao dos dados do SIM - Sistena de Informap6es
Municipai§ do Tribunal de Conta§ do Estado do CearaITCE;
1.4.31      Prestar  assessoria  para  elabora€ao  de  demonstrativos exjgidos  pelos  6rgaos  de  controie,  nas  areas  d.e
conpetencia cont6bil;

`#,
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1.4.32      Prestar orientas6es especificas  para  elahoracao  de Balancetes  dos Sistemas Or§amentario,  Financeiro e

Patrimonial da Contabilidade, bern como organizacao  da dooumentacao bancaria, atos e demais demonstrativos
que  comprovam  a exatidao  do  fechamento mensal  da contabilidade, necessario  a geracao das demonstra¢6es e
dos re`at6rios fiscais e encaminhamento ao SIM;
1.4.33      0rientacao para a correta retencao de tributos na fonte, quando do pagamento de despesas ac)s credores;
1.4.34     0nenta¢o geral para ado€ao de cntenos e procedimentos para registros da anecadasao de receitas e
realizasao de despesas, consoante legisla€ao vigente;
1.4.35      0nenta¢ao para gerenciamento orcamentario, incluindo abertura de creditos adicionais, de acordo com a
legislacao aplicivel, caso haja necessidade;
1.4.36      Proceder a exeaicao mensal da escrituracao confabil da CONTRATANTE;
1.4.37      Emissao de nota de emperiho, liquidac5o e pagamento, de acordo com a Lei n° 4.320/64 e plano de contas
do Manual de ContabiLidade APLicada ao Setor Pdblico;
1.4.se      Encerramento de contas bancarias, elaboracao das conciliac6es bancatias, quando houver, ben como a
ol.ganizacao e o arquivarnento destas;
1.4.39     Emitir parecer tecnico em relapao aos balancctes de venficacfo, rofomulaSes, previs6€s or¢amentfrias e

presta€ao de contas senpre que necessirio;
1.4.40      Participar,  quando  antecipadamen[e  convocado,  de  reuni6es  para  prestaT esclarecimentos de natureza
contibil que se fizerenL necessdrias;
1.4.41     Assessora[ e prestal infomac6es nos trabalhos da comssao de patnm6nio, dentro das normas vigentes,

quando solicitado, no que diz respeito a area da contabilidade, em apoio as demais Areas;
1.4.42     Infomar  a  CONTRATANIE  sobre  as  exig6ncias  a  Instruq5es  Nomativas  oriundas  do  Tribunal  de
Contas do Estado do Ceard/I`CE, Receita Federal e Conseu`o Federal de Contabilidade;
1.4.43      ELaborar,  quando  sohcitado,  planilhas,   relatorios  e  8faficos  diversos,  referente  as  areas  contabil  e
financeira;
1.4.44      Revisar  a  escrituracao  de  todos  os  atos  e  fatos,  registrar  os  fatos  que  de  algLlma  foma  alterem  ou
venhan a alterar o Patrim6nio deste drgao em viTtude dos conceitos de Ativo e Passivo sempre em obedi6ncia
aos Prlncipios e as Nomas da Contabilidade Aplicada ao Setor PdbLico;
1.4.45      Envio  peri6dioc>  das  infomact>es  Fiara  consolidacao  das  Contas  P`1bhcas  no  I)erlodo  eni  que  esta
estabelecer;
1.4.46      Elaborar as contas anuais dentro  dos padr6es estabelecidos pelas Normas Brasileiras de contabilidade,
Manual  de  Contabil]dade  Aplicado  ao  Setor P`1blico,  ben  como  instruc6es normativas  do  TCE  - Trlbunal  de
contas do Estado do Ceard;
1.4.47     Manter  registro  gerencial  dos  Reoursos  aplicados  en  fundos  de  investimentos,  hem  como  o  registro
contabil  deste§ de acordo com os Mar`uais de Contabilidade ^F>hcados ao Setor F>dblioo e princ(pios contabeis,
bern como a elaboracao das notas exp(icativas conforme estabelecido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicada ao Setor P`1blico e suas altera96es
1.5            Carga horaria e Equipe t6cnica:
1.5.1        A  Contratada  devefa  acompanhar  e  assessorar  de  foma  presencial  no  tEmpc>  minimo  indicado  e  de
forma  eletr6nica  mos  dcmals  dlas  titeis  todos  que  comp6e  a  Setor  de  Contabilidade  e  Financeiro  da  Camara
Municipal  de Uruburetama,  a  fin  de sanar qualquer  ddvida  e asseguraT  que se]a  realizado os  trabalhos dos
setores em questao com rigidez e cumprinento da legislac5o vigente.
1.5.2        0s   serviaps   se[ao   prestados   mediante   assessorla   presenciaL   na   sede   da   Camara   Municipal   de
Umburetama e tambch For meio de consultoria na sede da contratada  por e-mall ou  telefone, scmpre que se
fizer necessario .
1.5.3        0s  servicos  deverao  ser  prestados  necessariamente  por  equipe  t6onica  da  contratada,  que  devera  ser
composta de profissionais devidamente qualificados.
1.5.4        Carga horaria presencial: Cumprir com carga hordria de 20 (vinte) horas semanalmente de expediente na
Sede da Contratante mantendo o funcLonano mos horinos predeteminados pela Admmistracao.
1.5.5        Carga  horaria  nao  presencial:  A  carga  horaria  NAO  PRESENCIAL  refere-se  a  demanda  Consultlva

prestada   For   escrito   atraves   de   coITeio   eletfon]co   (e-mall),   de   forma   convencional   via   Consulta   Escnta
fomalizada, via telefone, chat de mensagem, ou outro recurso de tecnologia da comunica¢ao a informacao, que

£::'c]::::aad:en±e¥?:temi¥anp§isati:ap:::ar:::;aa€t§§ad¥co[:=;t;sd!casedr°enpefre:t;tsaporserv]doresdesteo[gaogr
1.5.6        0s  servi€os NAO PRESENCIAIs em  tempo integral  de consultoria,  serao prestados em local  indicado
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decorrentes de ddvidas suscitadas em face de fatos supervenientes, devendo toda e qualquer orlentacao ser dada
fomalmente, somez`te por profissionais devidamente habilitados.
1.5.7        A  Contratada  disponibilizara  profissional  conforme  a  eapecificidade  denandada  pela  administrac5o

pilblica, em Local indicado pela Contratante,
1i.8        A   carga   hor5rla   exlglda   acima   foi   estipulada   levando-se   em   consideracao   as   necessidades   da
administragio da Camara Municipal de Uruburetama.
llis    Quaisquer custos de transporte, viagens, hospedagem e diarias sefao custeados pela contratada.
1.7    A Contratada devera reaLizar a escrituragao e registros orcamenfarios, contibeis, fmanceiros e patrinoniais.
llid    A  Contratada  devefa  fornecer  (disF)onibilizagiv))  Licenca  de uso  de  sistenas  de  gestao  pdbllca,  nas  areas
contabil,   financeira   (compreendendo   orcamento   p`1blico,   execucao   orcamenfaria,   contabilidade   pdblica   e
tesourana com capacidade para geracao de informaq5es para o sistema Sn4 nos prazos e com todos os requisitos
exigidos pelo Tribunal de Contas do  Estado do Ceafa.
1.9    0 Software devera guardar adequada  tDda informag@es em formatos que possam ser levados para outros
sistemas da entidade, sob pena de responsabilidade e ressarcrmento po[ danos.
1.10  Sempre  que  soLicitado  pela(o)  Contratante,  nas  datas  que  melhor  atendam  as  partes,  soho  reatizadas
reuni6es  nas  dependchcias  da  contratante,  ou  por meios  remotos  para  a  acompanhamento  e orienfaqio  dos
trabalhos, por necessidade ou determinagao da Presidchcia da(o) Camara Municipal de Uruharetana.
1,11  0s servicos de consultoria t6cnica podera ser feito presencial ou por qualquer meio de cornunicaciio como
telefone e e-mail de segunda a sexta feira no hor&rio das 07:30 ds 17:00 horas.
1.12  Para a F>restaqao dos servicos, serao observadas, no que couberem, as disposic6es contidas nos artigos de 73
a 76 da Lei Federal n.a 8.666/93 e suas alteraq5es.
1.13  0 regime de execucao dos serviaps a serem execufados peLa CONTRATADA sera inditeto em emineitada
" I- unititrio.

cLAusuIA sEGUNI>A . DA FUNDAMENTAcao LEGAL

2.1           Este  contrato fundamenta-se no aft.  23, alinea ``b" da Lei  rf 8.66603, de 21 de junho  de 1993,  e  suas

posteriores alterac6es.
2.2           Esse   contrato   6   deoorrente   da   Tomada   de   Pre§o,   derivado   do   Processo   Administrative   ng
XXXXX"XXXXXXX, vinculando-se eni todos os seus temos na execusao contrafual.

CLAUSUIA TERCEIRA - DOS DIREITOS E 0BRIGA¢6ES DA CONTRATADA

3.1           Executar  o  objeto  deste  contrato  de  acordo  com  as  condi¢6es  e  prazos  estabelecidos  neste  termo
contratual;
3.2           Assumtr    a    responsabilidade   por   quaisquer   danos   ou    preTuizos   causados   ao    patnm6nlo   do
CONTRATANTE ou a terceiros, quando na execu¢fo deste contrato;
3.3           Encaminhar para o setol Financeiro da(o) Camara Municipal de uruburetama as notas de enpenhos e
reapectlvas notas fiscais/faturas concementes ao objeto contrafual;
3.4           Assumir  intogralmente  a  responsabiLidade  por  todo  o  Onus  decorrente  da  execucao  deste  contrato,
especialmente com relacao aos encargps trabalhistas e previdenciarlos;
3.5           Manter, durante toda a execucao do contrato, en compatibilidade com as obrigac6es assunidas, todas as
cond]s6es de habilita¢ao e qualificacao exigLdas na assinatura deste Contrato.
3,6           Providenciar a imediata correcao das deficiencias e ou inggu laridades apontadas pela contratante;
3,7           Aceitar nas mesmas condic6es contratuais os acr6scrmos e supress6es ate o limite fixado no § 1°, do art.
65, da Lei n° 8.666/93 a suds altera¢es posteriores.
3.8           Manter durante toda a execuc5o contratual, em compatibilldade com as obngac6es assumidas, todas as
condig6es de habilita€ao e qualifica¢ao exigidas no presente termo.
3.9           Responsabilizar-se  pelos  danos  causados diretamente  a  contTatante ou  a  terceiros,  decorrentes  da  sua
culpa ou dolo, quando da execucao do objeto, nao podendo ser arguido para efeito de exclusao ou reducao de sua
responsabilidade o fate de a contratante proceder a fiscalizacao ou acompanhar a exeou€ao contratual.
3.10         Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
contratual,  inclusive  as  obrigas6es  relativas  a  salirios,  previdchcia  social,  impostos,  encargos  sociais  e  outras

cgiv
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Providencias, respondendo obrigatorianente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especlficas de acidentes
do trabalho e legisladio correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execu€ao contratual.
3.11         Prestar   rmediatalnente   as   mforma€6es   e   os   esclarecmentos   que   venham   a   ser   sollcitados   Pela
cor\tratante,  salvo quar`do  implicarem em indagaq5es de car&ter t6cnico,  hip6tese en  que serao respondidas no

prazo de 24 (vmte e quatro) horas.
3.12         Cumprir,  quando  for  o  caso,  as  condis6es  de  garantia  do  objeto,  responsabillzando-se  pelo  periodo
oferecido em sua proposta de pre€os, observando o prazo minimo exigido pela Administracao.
3.13         Nfo  permitir  a  utilizaqao  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na  condi€ao  de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do manor de dezoito anos em
trabalho notumo, pe   goso ou insalubre.
3.14         Manter-se,  durante  todo  o  per{odo  de  vigencia  do  Contrato  a  ser  firmado,  urn  pleposto  aceito  pela
Contratante,  para  representacao  da  Contratada  sempre  que  for  necessario  e  comunicando,   por  escrlto,   a
Contratante qualquer mudanca de endereco ou telefon€ contato.
3.15         Acatar as onenta€5es da contTafante, sujeitanduse a mais ampla e irrestnta fiscalizacfo, prestando os
esclarecimentos solidfados e atendendo as reclamap5es fomuladas.
3.16         ResF)onsabilizar-se pela fiel e>cecusao do ob)eta contratual no prazo estabelecido neste teFmo.
3.17        Responsahilizar-se pelos vicios e danos decolre[ttes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondmte aos danos sofridos.
3.18         Nao sera admitida a subemtratacfo total do otyeto deste prq]eto Bislco.
3.19        Efefuar  a  entrega  dos bens em  perfeitas amdi¢es, no  prazDo  e local  indicado§ pela  Contratmte,  en
estrita observancia das especificapi]es deste PRO]ETO BAS[CO e da proposta, acrmpanhado da respect]va nota
fiscal;
3m         ResF)onsahilizar-se pelos vidos e danos decom=ites do serviqc>, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27,
do C6digo de Defesa do Consumjdor qei n° 8.078, de 1990);
3.21         Se ap6s o recebimento definitivo  do serviap for encontrado algiim defeito, o fomeeedor oubstituiri o
item no prazo de 5 (chco) dias &teis, contados do recebinento do aviso eschto enviado por fa>fy ernail ou outro
mere habil.
3JZ2        Conunicar  Fror  escrito  a  ACLministrapao,  qualquer  anormaljdade  de  carater  urgente  e  prestar  os
esclaTecimentosquejulgarnecessario;
3.23        Acatar as dcterminacbes dos responsaveis pelo rmebinento a crmferenc]a dos materials.
3.24        0 fomecimento dos serviaps, de cads nota de enpenho, deverf ocorrer en percela iinica.
3.25        Arcar  com todos  encargos  decorrentes da poesente  contratae2o,  espeaahaente os  referentes  a  fretes,
taxas, segiiros, encargrs sociais e trabalhistas;
3,26        Nao divulgar quaisquer informac6es a que trfua acesso en virtude dos trabalhos a serer executados ou
de  que  tenha  tonado  conhecrmento en  decorrfucla  da  execusao  do objeto,  sem  autoriza¢o,  For esmto,  do
Contratante, sob pena de aplicacao das sanc6es cabiveis.
3.27        Arcar  com  todos os  ctistos necessirios ao  bum  andamento  dos  trabalhos,  eapeciahaente  de viagern,
hospedagen` e hansporte dos seus funcion&rios.
3.28        Responsabiljzar-se  por qualsquer anus,  despesas ou  obrigac6es trabalhistas,  previdencidria,  fiscals de
acordo com o Art. 29 da Let Federal n° 8.666P3, e de acidentes de trabalho, ben como alimentacao, tranaporte ou
outros beneficios de qualquer natureza, decorrentes da ocmtrata€ao.
3.29        ManteT,  an  observincia  as obrigac6es  assumidas,  todas  as  condig@es  de  habflitacto  e  qualificacao
exigidas no proc©.

CLAUSUIA QUARTA - DOS I)IREITOS E OBRIGAC6ES D0 CONTRATANTE

4.1    A Contratante se obnga a proporcionar a Contratada todas as condic6es necessanas ao pleno cumprlmento
das  obrigac6es  decorrentes  do  Terrro  Contrafual,   consoante  estabelece  a  Lei  n°  8.666/93  e  suas  alterac6es

postenores;
4.2    Comunicar  a  Contratada  toda  e  qualquer  ocorlchcia  relacionada  com  a  execucao  do  objeto  contratual,
diligenciando mos casos que exigem providencias corretivas;
4.3    Providenciar  os  pagamentos  a  Contratada  a  v]sta  das  Notas  Fiscais„aturas  devidanente  atestadas  pelo
Setor Conpetente.

ifr
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4.4    Notificar,  por  escnto,  a  Contratada  da  aplicacao  de  eventuais  penalidades,  garantindo-lhe  o  direito  ao
contradit6rio e a ampla defesa.
4.5    Solicitar a execucao do ob]eto a CONTRATADA atrav€s da emissao de Ordcm de serviap,  ap6s emissao de
enpenho.
4.6    Fiscallzar a  execucao  do objeto  contratual,  atraves  de sua ur`idade competente,  pcidendo,  ern  decorrchcia,
solicitar providchcias da CONTRATADA, que atendera ou justificara de imediato.
4,7    Aplicar as penalidades previstas em lei, neste instruments e no contTato.
4.8    Permitir acesso dos cmpregados da CONTRATADA as depend6ncias do CONTRATANTE para a execu¢ao
do objeto contratual.
4.9    Prestar   as   lnformac6es   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pelos   empregados   da
CONTRATADA.
4.10  Recusar os servicos que nao atendam as exigencias da contratacao.
4.11  Comunicar  a CONTRATADA  qualquer  irregLilaridade e mterromper imediatamente a execucao  se for o
Case.
112  Receber F)rovisorianente o matchal mediate rqgula[ aferic5o de quantitativos, dispo"bilizando local data
e horino;

%ec::==ffioe;t:,onITOTbraBzfs:g:,i:pcororf£#::io:dbe=e:=ceab:deorse:T==:Tee=iticvoo:as
114  Notificar a CONIRATADA, por escrito, de quaLquer sobre inpeTfeic6es, falhas ou irngularidrde decorrente
da ereeLi€ao do ob7eto cmtratual, pan que sejarn corrigidos;
4.15  Efetuar as retenc6es tributirias devidas sobre o valor da Nota FiscalITatura fomecida pela contratada.

ciJiusuLA qLmrrA - DA VIGENaA

5.11       0 prazro de visincia deste Temo de contrato 6 de 12 (doze) meses, com inlclo na data da assinatura do
orltratD, proxpgaveis na foma do inciso H do artigp 57 da Lei N.° 8.666P3, confo[me previsto ne§te termo de
-trato.
52          as serviaps deverao ser iniciados no F.[a2D mino de ate 05 (cinco) dias comdos, contados da data de
Brfumento da Ordem de Serviap a ser emitida pela administracao ou instmmento equivalente e rigorosamente
de  acordo  com  as  espmficac6es  estabelecidas na  proposta  vencedora  e  no  Projeto  RIsico,  sendo  que  a  nao
obsmrancia destas condiq5es, implicari na n5o aceitap5o dos mesmos, scm qua caiba qualquer tipo de reclamacio

5T3£nch:rav:E:rap:rferfuaTTDRt::IToquaexceu¢odosserviapssobalegapaodemadmplenentopor
parfe da CONTRATANTE, salvo mos casos previstos em lei.

CIJiusuLA SEXTA - DA RESCISAO

6.1           Constitueln motivo para a rescisao contratual as constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666ys)3, e

podefa ser solicitada a qualquer tempo pelo CCh`lTRATANTE, com antecedencia minima de 05 (cinco) dias dteis,
mediante comunicapao Fror escrito, devendo ser galanGdo e otiservado o Teconhecimento de todos o§ direitos da
Administracfro,
6.2          0 presente Temo de contrato poded sex rescindido:
6L2.1        por ate ufLilatcra] e escrito da Adndnisha¢o, has situas6es previstas mos incisos I a xn e XVII do art. 78
da Lei ne 8.666, de 1993, e com as consequchaas undicadas no art. 80 da meslna LeJ, sam prqul'zo da aplicacao das
san€6es previstas no Termo de Referchcia, anexo ao Edltal;
6.2.2        amigavelmente, mos termos do art. 79, inciso Il, da Lei nQ 8.666, de 1993.
6.3           0s  casos  de  rescisao  contratual  serio  fomalmente  motivados,  assegurando-se  a  CONTRATADA  o
direito a prdvia e ampla defesa.
6.4           A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisao  administrativa

prevista no art. 77 da Lei rf 8.666, de 1993.
6.5           0 termo de rescisao, sempre que posslvel, sera precedido:
6.5.1        Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
6.5.2        Relacao dos pagamentosja efetuados e ainda devidos;
6.5.3        Indenizac6es emultas.

//
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CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES

7.1           Em caso de inexecucao total ou  parcial do contrato, hem como de ocorr6ncia de atra§o inju§tificado na
execu€ao  do  objeto  deste  contrato,   submeter-scL&   a  CONTRATADA,   sendo-lhe  garantida  plena  defesa,   as
seguintes penalidades:
a) Adverfencia;
b) Multa;
c)  Suspensao  tenpofaria  de participac6es em licita€6es promovidas  com  o CONTRATANTE,  impedinento  de
contratar com a mesmo, por prazc> nao superior a 02 (dois) anos;
d)  Declara€ao  de inidoneidade para licitar ou  contratar  com a Administra€ao Pdblica,  enquanto perdurarem os
motlvos  da  puni€ao,  ou  ate  que  se]a  promovida  a  reabilitasao,   perante  a  pr6pria  autondade  que  aplicou

penandade;
7.2           A multa prevista acima sera a seguinte:
a) Ate 10% (dez por cento)  do valor total contratado, no caso de sua nfo realizacao e/ou  descumprimento  de
alguma das clausulas contratuais;
7.3           As sanc6es previstas mos itens acina poderao ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa pr6via
do interessado no prazo de 05 (cinco) dias tlteis;
7.4           0 valor da multa aplicada devera ser recoLhida como renda para o Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias
titeis a contar da data da notificacao, pedendo o CONTRATANIE, para isso, desconta-la das faturas por ocasiao
do pagamento, se julgar conveniente;
7.5          0 pagamento da multa nao eximira a CONTRATADA de corrigir as inegularidede§ qua deram causa a

penalidade;
7.6           0   CONTRATANTE   devera  notificar   a   CONTRATADA,   por   escrito,   de   qualquer   anormalidade
constatada durante a execucao do contrato, para adosao das providchcias cabiveis;
7.7           As penalidades  somente  serao  reLevadas em razao  de  circunstancias excepcronais,  e  as justificadas  st
serao  aceitas  por escrito,  fundamentadas eni  fatos  reais  e  faciinente  comprovaveis,  a  criterio  da  autoridade
competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prano malimo de 05 (cinco) dias da data en` que
fo[am aplicadas.

CLAUSUIA OITAVA -DO PRE€O, CONDIC6ES DE PAGAMENTO E REA]USTE

8.1           0 valor mensal da contrataeao 6 de RS .........,  (J, perfazendo  o valor total de RS ....... („.), distribLiido

ppelos items e forma descritas riesse conhato, a ser page Ilo prazo de at6 trinta dias, contado a F)altir da data final
do  perfodo  de  adimplenento  da  obr|gapao,  na  proporg5o  dos  serviq()s  efetivamente  entregues,  segundo  as
autorizagives   expedidas   pelo(a)   Cinara   Muncipal   de   Umburetama   e   de   conformidade   crm`   as   notas
fiscaisifeturas e/ou  recibos  devidamente atestadas pelo  setor  competente,  observadas a condic6es da proposta
ad]udicada e da ordem de serviap emitida.
8.2           No valor acma esfao incluidas todas as despesas ordinalias diretas e indiretas deoorrentes da execuc5o
do  otyeto,  inclusi`re  tnbutos  e/ou  impostos,  encargos  socials,  tratialhistas,  prevideneidrios,  fiscais e  comerciais
incidentes  taxa  de  admmistrac5o,  frete,  seguro  e  outros  necessirios  ao  cumprrmento  integral  do  objeto  da
contratagiv.
8.3           0 prazo para pagamento a CONTRATADA e denais condicdes a ele refuentes encontram+se definidos
no Projeto Bisico parte integrante do Processo Administrative rf XXXXXX~XX"
8.4           0  valor  acima  6  meramente  estimativo,  de  forma  que  os  pagamento§  devidos  a  CONTRATADA
dependerao dos quantitativos de serviaps efetivaLmente prestados
85           Havendo atraso no pagaLmento, desde que nao decorre de ate ou fato atribuivel a contratada, aplicar-se-
a  o  indice  do IPCA,  a  tftiilo  de  compensa9ao  financeira,  que  sera o  produto  resultante  da multiplicap5o  desse
indice  do  dia  anterior ao  pagamento pelo ndmero  de  dias em  atraso,  repetmdo-se a operacao a  cada mes  de
atraso.
8.6           0 preco dct contrato podefa ser reajustado, observado o interregno minimo de 12(doze) meses, contado a

pardr da data de inicio de vi8chcia do contrato, observado o indice de reqjuste sera o IGP-MffGV - lndice Geraal
de Pregrs do Mercado.
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CLAUSULA NONA -DA DOTACAO 0RgAMENTARIA

9.1           As despesas contratuais correrao por conta da verba do orcanento do(a) CONTRATANTE, na dotacao
or€amentaria Exercicio 2021 - Atividade 11.01.01.031.Cool.2,125 - Maouten¢o e Funciollamento dan Atividades
Legislativa  -   Classificaqo   econ6mica   3.3.90.35.00   Servi€o   de   Cofrsultoria   -   Subelemento(s):   3.3.90.35.01
Assessoria e consultoria teenica ou juridica; Fonte de recurso: 10010000cO Recurso Ordindrio

CLAUSULA DECIMA -DA GARANTIA DE EXECUCAO

10.1         Nao havera exigencia de garantia de execucao para a presente contratasao.

CLAUSULA I)ECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS

11.1         0 presente contrato poderd ser alterado, mos casos previstos no artigo 65 da Lei n.a 8.666¢3, desde que
haja lnteresse da Admmistracao do CON.JRATAN.l`E, com a apresentacao das devidas )ustificativas.
11.2         Eventuais aLteras6es contratuais Teger-seLao pela discLplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.3         A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contrafuais, os acfescrmos ou supress6es

que se fizeTen necessarios, ate o finite de 25% (vinte e cinco por cents) do valor inidal atualizado do contrato.
11.4         As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o linite de
25% (vinte e cinco F>or canto) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSUIA DECIMA SEGUNDA -DOS CASOS OMISSOS

12.1         0s  casos  omissos  ou  situac5es  nao  explidtadas  nas  clausuLas  deste  contrato,  serao  decididas  pela
CONTRATANTE,  segundo as dispc)sis6es contidas na Lei n° 8.078ro {6digo de Defesa do Consumidor,  Lei
Complementar r`Q  123#006,  na  Lei  n°  8.666/93 e  suas  alterac6es,  ben  ormo  as normas e prmclplos gerais  dos
contratos e as demais normas de direito pilblico vigente, independentrmente de suas transenc6es.

cLAusuLA D€clr`IA TERCEIRA - Do FORo, BASE I.EGAL E FORMALIDAI)Es

13.1         Este contrato encontra-se subordinado a legislacao especifica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21  de

junho de 1993 e suas posteriores alterap6es, e, en casos omissos, aos preceitos de direito pdbllco,  tcona geral de
contrato6 e disposis6es de direito privado.
13.2         0  Projeto  Basico  do  protesso  admin§trativo  nQ
termo contratu al;

XXX  6  parts  integrante  deste

13.3        0s itens deste contrato serao  distnbuldos,  pelos Subeleniento confome discrminado no anexo inico
deste contrato;
13.4         Fica eleito o Foro da cidade de uruburetana, como o dnico capaz de dirimir as dividas oriundas deste
Contrato, caso nao se]am dirimidas amigavelmente.
13.5         Para fimeza e como prova  de havereni  as partes,  entre  si,  ajustado e contratado,  6 lavrado a preser`te
tem`o,  em  02  (duas)  vlas  de  igual  tcor,  o  qual,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  6  assinado  pelas  partes
contratantes e pelas testenur`has abaixo.

Uruburetama-CE, XX de XXXXXXX de XXXX.

Camera Municipal de Umburetama
Contratante

TESTEMUNIAS:

1. 2.

xxxxxxxxxxxxxxxxx)cxxxx
Contrafada


