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EDITAL

MINISTRATIVO N” 110100Í _' N" PROCESSO AD
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: TECNICA E PREÇO
NUMERO DA LICITAÇÃOz 002/2019-TP

RA MUNICIPAL DE CARIDADE, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação,
nto dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar

do tipo Técnica e Preço, conforme descrição comida
` Lei n° 8-666, de 1993, a Lei

'evistas neste

A CAMA
' ` a conhecime

DE PREÇOS, O
° ° ' ' obedecerá a

A ` exigências pI

rna publico par
de TOMADA

ento licitatorlo
elata, e demais

to
` ' "" na modalidai

. s. O procedim
` legislação corr

ltcltaçao
neste Edital e seus Anexo
Complementar n° 123, de 2006, bem como a
Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessão pública: 13 de Fevereiro de 2019- Horário: 10:00
Endereço: AVCORONEL FRANCISCO LINHARES S/N CENTRO CARIDADE.

1. DO OBJETO
1.1. prestação de serviços técnico contábil junro ao Poder Legislativo Municipal de Caridade, conforme
detalhes técnicos constantes do Projeto Básico

1.2. A licitação será realizada por item, conforme Orça.rneI'Ito estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários, constante do Projeto Básico.
1.3. O criterio de julgamento adotado será O de técnica e preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus
Ane.¬~;os quanto às especificações do objeto.

ii 2. DOS ANEXOS DO EDITAL
2.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

2.1.1. ANEXO l - Projeto básico;
2.1.2. ANEXO ll - Termo de credenciamento (procuraçãO);
2.1.3 ANEXO III - Minuta de Proposta de Preços
2.1.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta Técnica;
2.1.5. ANEXO V - Formulário referente à Pontuação 01 (P1) - experiência da licitante no setor público;

Formulário referente à Pontuação 02 (P2) - qualificação da equipe técnica da licitante; Formulário re'l"erente ã
Pontuação 03 (P3) - experiência da equipe técnica da licitante.

2.1.3. ANEXO VI - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; Modelo de
declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; Modelo de declaração relativa à proibição
do trabalho do Inenor (Lei n° 9.854/99);

2.1.9 ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte;
2.1.10 ANEXO III - Minuta de contrato
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3.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Certame serão
provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: Exercicio 2019 Atividade ll0l .0lO3l000l.2.009
Gerenciamento das Atividades Legislativa , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de tcrc.
pessoajuridica.

4.0- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.l- Poderão participar da presente licitação todos os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme nos respectivos atos constitutivos, deviclarnente cadastrados
ou que atenclerem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, e que atendam a todas as exigências,
inclusive quanto a documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoasjurídicasz
4.2.l. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo dc

___ recuperação extrajudicial;
1.2.2. Em dissolução ou ein liquidação;

~ 4.2.3. Que estejam suspensas de licitar e iinpedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração

'__.._.-ig.

Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso lll, da Lei
n° 8.666, de 1993;
4.2.4. Que estejam iinpedidas de licitar e de contratar com a Câmara Municipal de CARIDADE, nos termos dos
inciso Ill do artigo 37 da Lei 11° 8.666, de l993, e decretos regulainentadores;
4.2.5. Que tenhain sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pi'iblica;
4.2.6. Que estejam reunidas ein consórcio;
4.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
4.2.8. Estrangeiras que não funcionem rio Pais;
4.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei if” 3.666, de 1993:
4.3 O descuinpriinento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante-
4.4. Não poderão participar, ainda, as empresas cujos sócios ou integrantes participem, a qualquer titulo,
siinultaneameiite, de outras organizações candidatas a este certame;

5.0 - DAS CONDIÇÕES DE CADASTRAMENTO
5.1 - Os licitantes não cadastrados junto à CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE, deverão efetuar,
até 03 (três) dias antes da abertura dos envelopes de habilitação, o seu cadastrainento na Sede da Câinara
Municipal, na A\/.CORON EL FRANCISCO LINHARES S/N CENTRO CARIDADE, no horário das 8h
às l4h, devendo para tanto, apresentar os seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
c) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato Social ein vigor, devidamente inscrito no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de dociiinento
comprobatório de~seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dirigentes;
l) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (Municipal, Estadual ou Distrital), relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com O objeto contratual;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, admitida a certidão positiva com
efeito de negativa ou outra equivalente na forina da lei/ Seguridade Social (INSS);
li) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou municipal, do domicilio ou sede da licitante, pertinente ao
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6.2- O credenciamento poderá ser realizado pela licitante, ou seu representante, que devera coinpar
e horário indicados no preâmbulo deste edital, apreseritar-se á Comissão Permanente de Licitação para efetuar
credenciamento como participante desta Licitação, inunido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
oficial e do documento de procuração com firma reconhecida (ANEXO II), com poderes para praticar todos os atos
ein nome da proponente, inerente a este certame.
6.2.1 - O instruinento de procuração (pública ou particular) deve constar os poderes necessários para a formulação de

ropostas e para a pratica de todos os atos do certame, devendo vir acompanhado de cópia autenticada dos
ristituição da empresa (estatuto, contrato social ou registro de einpresário individual), no qual

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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7.1- Cada licitante deverá apresentar 03 (três) envelopes de documentos, um contendo os docuinentos de habilitação,
um contendo proposta técnica e um contendo a proposta de preços.

7.1.1 - Será admitido O encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro Ineio similar de entrega,
Inediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até O último dia útil anterior à data de abertura da
sessão pública.

7.1.1.1 - Nessa hipótese, Os três envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

A
CQMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-TP
SESSÃO EM 18 de Fevereiro de 2019, 10:00

7.1.1.2 - Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos
como proposta.
7.2 - Deverão ser entregues separadamente, ein envelopes opacos e lacrados, os documentos relativos a habilitação, ii
proposta técnica e à proposta de preços rubricados no fecho e identificados com O noine da licitante e contendo ein
suas partes externas e frontais, ein caracteres destacados, os seguintes dizeres:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO _ ENVELOPE N° 01
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nf' 002/2019-TP
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTEI.
IENDEREÇO, CNPJ, TELEFONE E FAX DA EMPRESA LICITANTE1.

PROPOSTA TECNICA _ ENVELOPE N° 02
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
TOMADA DE PREÇOS N° 00272019-TP
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTEI.
IENDEREÇO, CNPJ, TELEFONE E FAX DA EMPRESA LICITANTEI.

sROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N° os
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-TP
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE1.
IENDEREÇO, CNPJ, TELEFONE E FAX DA EMPRESA LICITANTE1.

7.3 - Não serão recebidos, ein nenhuma hipótese, envelopes de habilitação, de proposta tecnica e de proposta
financeira depois de iniciada a Sessão de abertura dos mesmos.

8.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPES N° 01)
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação , o(a) Presidente(a) verificará o
eventual descuinprimento das condições de participação, especialmerite quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, Inediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Registro cadastral de fornecedores - RECAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, Inantido pela Controladoria-Gera1 da

AV.CORONEL FRANCISCO LINHARES S/N CENTRO CARIDADE
Q
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Iinprobidade A

Conselho Nacional de Justiça (y=Wviv.ciiLjtis.br/improbidade adm/consultar req ,_
<1it_t¬p://ivfi1i¿vv.ciIj,jus.br/ improbidade adm/consultar_requerido.php>).

8.2- Os docuineiitos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados ein cópias reprográficas
autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial.
As cópias reprogiaficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão de Licitação, a partir do
original, até O 3° (terceiro) dia útil, anterior à data inarcada para O recebimento e abertura dos envelopes de
documentação (A Comissão de Licitação não autenticará os documentos no dia da sessão).

8.3- Para a HABILITAÇÃO, a licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

A--\ 8.3.1- Relativos à Habilitação Jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social ein vigor,
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus adininistradores.

8.3.1.1- Os documentos deverão estar acoinpanhados de todas as alterações realizadas ou da
consolidação respectiva contratual, se for O caso.

8.3.1.2 - extrato de informações particularizadas para comprovação de dados constantes de
atos arquivados.

8.3.2 - Relativa ã Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;
,..-.X b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (Municipal, Estadual ou Distrital), relativo ao domicilio oii

.ede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com O objeto contratual;
c) Prova ide regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Divida Ativa da União, admitida a certidão

positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei/ Seguridade Social (lNSS);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Estadual ou Distrital, do domici'lio ou sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e coinpatível com O objeto contratual;
e) Prova de regularidade perante O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,

8.3.3 - Relativos à Qualificação Técnica:

a) Certidão expedida pela entidade profissional competente, comprovando a inscrição e habilitação para O
exercício da profissão por parte da licitante e dos sócios, que prestarão os Serviços objeto desta licitação;

b) Os responsáveis técnicos efou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da
it na data prevista para entrega da proposta, entendendo- se coino tal, para fins deste Etlital, O socio que

l por interinédio de contrato/estatuto social; O administrador ou O diretor; O empregado
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com coiitrato escrito
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firmado com a licitante.
bl) No decorrer da execução dos Serviços, Os profissionais de que trata este subiteni poderão ser

substituídos, nos termos do artigo 30, §l0, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

c) capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir ein seu quadro perinanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução dos serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa de
características Semelhantes ao objeto licitado.

8.3.4 - Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório de distribuição da sede da
pessoajurídica, com data de emissão 60 (sessenta) dias antecedentes a abertura desta licitação exceto se constar prazo

___ de validade na aludida documentação;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já exigíveis e apresentados na

Ã forma da lei, assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado na entidade
competente, que comprovein a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes oii
balanços pi'ovisor`ios, poderido ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

bl) Empresas constituídas no exercício ein curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro diário contendo o balariço de abertura, inclusive com Os termos de abertura e encerrainento;

b2) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (uin), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo:

_ Ativo _Circulante + Realizáyel a Longo Prazo
1 nte + Exigível a Longo Prazo

LG - __
Passivo Circu a

SG :Ativo Total” ___
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC :_ Ativo Circulante
_ Passivo Circulante

b3) A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a l (um) ein qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui capital iniiiiino
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

8.3.5 O envelope de habilitação quais dizem respeito a PESSOA FÍSICA deverá conter os documentos
a seguir relacionados:

8.3.5. 1 - Certificado de Registro Cadastral-CRC, emitido pela Comissão de Licitação da CAMARA de
CARIDADE, de acordo com as exigências constantes deste Edital

8.3.5.2 - Cópia da cédula de identidade (RG);
8,3.5.3 - Cópia da prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), juntamente com

O comprovante de situação cadastral;
8.3.5.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do doinicílio ou
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sede da licitante;
8.3.5.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
8.3.5.6 - Cópia do comprovante de registro/inscrição na entidade profissional competente (carteira de

registro profissional);
. 8.3.5.7 - Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou

privado, que comprove que o licitante esteja prestando ou tenha prestado eficientemente serviços
compatíveis em características, prazos e condições com os serviços objetos da presente licitação;

8.3.5.8 - Certidão expedida pela entidade profissional competente,
comprovando a inscrição e habilitação para o exercício da profissão por parte da licitante que prestarão os serviços
objeto desta licitação;

8.3.5.9 - Cópia do Comprovante de Residência (atualizado em nome do licitante] ou
Declaração de Residência;

83.5.10 - Certidão de Execução Patrimonial.

s.3.ó - oEcLARAÇÕEsz

a.) em atendimento ao previsto no edital de TOMADA DE PREÇOS, nf” 002/20l9~TP, que, cumpre

plenamente os requisitos da habilitação (ANEXO Vl).

b) que não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (ANEXO VI);

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

Lei 11° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (ANEXO Vl).

de lfil deci
l\J Lú.)d) microempresa ou empresa. de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n

dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4° do artigo 3° do mesmo

diploma, gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei

Complementar, para fins de participação na presente licitação (ANEXO Vll).

8.4 - A empresa que já estiver cadastrada ou habilitada parcialmente na Câmara Municipal de CARIDADE, e em
situação regular, poderá comprovar sua habilitação por meio do respectivo cadastro.
8.4.1 - Nesse caso, a licitante deverá. apresentar, no envelope relativo à documentação de habilitação o Certificado de
Registro Cadastral - CRC, no tocante a documentação abrangida pelo cadastro.
8.5 - Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo serão considerados inabilitados,
ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, conforme preceitua o Parágrafo 4° do Art. 41 da Lei nf"
aóóõ/93. V

9.0- DA PROPOSTA TECNICA (ENVELOPE N° 02)

9.1- A PROPOSTA TÉCNICA será avaliada sob os seguintes aspectos:

9.1.1 - PONTUAÇÃO 01 (P1)z Exi›ER1ÊNc1A DA LICITANTE No sE'rOn
PÚBLICO;
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sede da licitante;
8.3.5.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
8.3.5.6 - Copia do comprovante de registro/inscrição na entidade profissional competente (ca

registro profissional);
. 8.3.5.7 - Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou

privado, que comprove que O licitante esteja prestando ou tenha prestado eficientemente serviços
compativeis em caracteristicas, prazos e condições com os serviços obj etos da presente licitação;

8.3.5.8 - Certidão expedida pela entidade profissional competente,
comprovando a inscrição e habilitação para O exercício da profissão por parte da licitante que prestarão os serviços
objeto desta licitação;

8.3.5.9 - Cópia do Comprovante de Residência (atualizado em nome do licitante) ou
Declaração de Residência;

---~- 8.3.5.10 - Certidão de Execução Patrimonial.

3.3.6 _ DEcLARAÇÕEsz
a) em atendimento ao previsto no edital de TOMADA DE PREÇOS, n.° 002/2019-TP, que, cuinpre

plenamente os requisitos da habilitação (ANEXO Vl).

b) que não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (ANEXO VI);

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

Lei n° 9.854, de 2.7 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (ANEXO Vl).

d) microeinpresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 11°' 123, de 14 de

dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4° do artigo 3° do mesmo

diploma, gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei

Complementar, para fins de participação na presente licitação (ANEXO V11).

8.4 - A einpresa que já estiver cadastrada ou habilitada parcialmente na Câmara i`\/lunicipal de CARIDADE, e ein
situação regular, poderá. comprovar sua habilitação por meio do respectivo cadastro.
8.4.1 - Nesse caso, a licitante deverá apresentar, no envelope relativo à documentação de habilitação o Certificado de
Registro Cadastra-1 - CRC, no tocante a documentação abrangida pelo cadastro.
8.5 - Os licitantes que não ateiiderein às exigências legais previstas neste capítulo serão considerados inabilitados.
ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, conforme preceitua O Parágrafo 4° do Ait. 41 da Lei n”
8.666Í93. __

9.0- DA PROPOSTA TECNICA (ENVELOPE N° 02)

9.1- A PROPOSTA TECNICA sera avaliada sob os seguintes aspectos:

9.1.1 - PONTUAÇÃO 01 (P1): EXPERIENCIA DA LICITANTE NO SETOR
PUBLICO;
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9.1.1.1 - Este quesito será avaliado pela experiência da licitante junto ao setor público.
Pontuação máxima deste item: 40 pontos.

a) Documentação Comprobatória: Apresentação de Declarações e/ou atestados das entidades
públicas, emitidos em papel timbrado, contendo informações de endereço, telefone, devendo ser firmadas
por dirigente(s) identificado(s), no minimo, por nome e cargo ou função.

b) Critérios para pontuação: Declarações e/ou atestados (quantidade). Atestado emitido pelo
mesmo órgão/entidade não conta para efeito de somatório da pontuaçao.

.___z__í¡

iiav'iSiri›s _;í“T ;  i‹›NEa‹;fiâ›_ __ __;_í;“
¬ ÍYÊS) 5 pontos___ _ ___,lÍ2s_ltsifl19=›~_< _________ ,__  _, ,

"" TÍÊ*<q“fi*f°).fiÕ<.§¢f=*> _ 19mfli<;>â_-_ .___
` Ci -_ __ ________---_ _ _ -_._0E>_iii0s _ __*DL. 7___(sete) a_ ma Q _

9.1.2 - PONTUAÇÃO 02 (P2)z QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA
LICITANTE ;

9.1.2.1 - Este quesito corresponde à equipe técnica da licitante, inclusive socios e diretores.

a) Documentação Comprobatória: comprovação por meio de Registro do
profissional no referido Conselho de Classe.

b) Critérios para pontuação: Quantidade de profissionais

"""` 'I
1íIíÍf_í<`ííiIS_I_i'0S`ÍƒÍÍ§_ _fÍ.f. _i ___ Í _,Pói~i'1:¬U¿v.fiÂí>õii _

Éiuni) profissional com registrt_i_ri@ti_d c_ dc classe ___'__ _ pci_nt_u§ção_(i'equisitovolii'igatDrio)_
_.- l?.f¡.Ê'tf1§'i_.__.____._ _ _ __G

ad S .fl

(dois) profissiogaiscoin regigtpoja entidade _d_e classe
clí__Eif1E¢è 2_i‹i_‹i_i9ifi»;‹ifi:~ai§âflfli`sõ‹=‹z›mféasia 1ii19iii‹izi‹i¢_é1‹z_ ESSA ,___ 110 i›_‹z›,i~ii‹›S __ _ _ __

9.1.3 _ PONTUAÇÃO 03 (P3)z EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TECNICA DA
LICITANTE (modelo do ANEXO V)

9.1.3.1 - Este quesito corresponde à experiência profissional da equipe técnica da
licitante, exercida por cada profissional, inclusive sócios e diretores, em trabalhos de consultoria e assessoria
técnica administrativa na área de licitações e contratos junto ao setor público.

"' / t stado de entidade(s)a) Documentação Comprobatória: Apresentação de Declaraçao e ou a e
pública(s) em nome do profissional que prestará Os serviços do presente certame, emitido(s) em papel
timbrado, com informações de endereço, telefone e firmadas por dirigente(s) identificado(s), no míniino, por

° " ih d de co ia da Carteira de Trabalho, Registro de Empregados ounome e caigo ou funçao, acompai a O p
' t' 'O do contador com a empresa licitante,contrato de trabalho, de forma a comprovar O vinculo emprega ici

bem como a comprovação de experiências anteriores.

b) Critérios para pontuação: Tempo de experiência
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Protisgional com experiência ein administração ública su eriora03 anos -___ 205- ontošmi H 5' Otima um _ '_ _

l

_ __-. *_ ______._._L___ .P ______ ___ ____P______ 13
gun exper_ie"_r¶ em adiiii_i_i_i_stração pública su_per_iora06_anos__ __ iQ§p_c_in_tos __ _ _ pontos

TDto - A licitante somente poderá apresentar uma declaração e/ou atestado de capacidade técnica por
órgão público para a pontuação dos itens: P01, P02 e P03 , onde, caso apresente mais de um, será
desconsiderado os adicionais para efeito de pontuação. Exceto, se a apresentação dos adicionais
complementarein as informações referentes aos serviços prestados. Nesse caso, será considerado o
somatório dos atestados como se fosse “um atestado”, para efeito de pontuação.

10.0- DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 03)
10.1- A proposta de preços deverá ser apresentada conforme O ANEXO Ill, ein uma única via, elaborada
ein papel timbrado da licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e, as suas folhas devidamente
rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa legalmente habilitada, devendo constar as
seguintes indicações:

a) Fazer inenção ao núinero deste certame, conter a razão social da licitante, o CNPJ, núinero(s) de telefone
(s) e de fax, e-mail e o respectivo endereço com CEP;

b) Especificação de forma clara e detalhada do objeto. A descrição das especificações dos serviços que
deverá atender ao disposto no ANEXO 1 deste edital;

c) lndicaç_ão do valor (mensal) e valor global (anual) da proposta, ein algarismo, expresso ein inoeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado; sendo o valor global da proposta indicado por
extenso. Prevalecerã ein casos de divergência entre O preço em al garisino e o valor por extenso, O valor por extenso;

d) Nos preços cotados deverão estar incluidos todos os insumos que os coinpõem: despesas diretas e
indiretas, iinpostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos que incidain sobre a contratação do objeto;

e) O Prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato;

f) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de homologação da presente licitação. Se por falha do Licitante a proposta não indicar o prazo de
sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra
manifestação;

g)A licitante devera informar na proposta, os seguintes dados: Nome do representante que irá assinar o
:ontrato, Nf' do CPF, N” do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial, bein como O Noine e 11° do banco, ii”

da conta corrente ein nome da empresa, onde deverão ser creditados os pagamentos caso a licitarite seja a vencedora:_
h) Apresentada a proposta, o Licitante estará autoinaticainente aceitando e se sujeitaiido as ciaiisiilas e

condições do presente Edital;
i) As licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capitulo serão consideradas

desclassificadas.
j) Ein nenhuma hipotese poderá ser alterado O teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou

quaisquer outras condições que iinportein ein modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações
absolutainente forinais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das
condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos às demais licitantes.

k) Apos a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente ea aceito pela Coinissão.

10.2 - So serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, na data e hora da
abeitura, devendo estar acondicionada no envelope n° 03.

A\".COI?l()NEI. FRAN(.`.IS(ÍO LINIIARES S/N CENTRO (ÍAR1DAl)I‹_`.

_-4

_9_



E

Í

Estado do Ceará '
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Dita)_ “riQP.
C»

1 C1 PÉ ¿_r¿¡,

1s.°

Ruic-al

11.0- DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
1 1.1- No dia, hora e local designados neste Edital, ein ato público, na presença das licitantes, a Comissão
Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n° 01, n° 02 e n° 03, bein como as
declarações coinpleinentares, e procederá à abertura da licitação.

11.2- Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas soinente deles participarão ativainente as
licitaiites ou representantes credenciadas, não sendo permitida a intercoinunicação entre eles, nein atitudes
desrespeitosas ou que causem tuinultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

1 1.3- Serão identificadas as licitantes, e em seguida, proceder-se-á á abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de
Habilitação, sendo então verificada a documentação, conforme itein próprio deste Edital.

l1.3.l - Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os docuinentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário ein que voltará a reunir-se, informando as licitantes.

l 1.3.1.1 - Na hipótese acima, todos os documentos de habilitaçãojá rubricados e O Envelopes n° 02 -
Proposta Técnica e Envelopes 11° 03 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todas as licitantes e pelos

__ineinbros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
1.4 - Ciiinpridas-as formalidades da habilitação, a Comissão Perinanente de Licitações, apos apresentar o resultado

dojulgainento, dará vista da documentação a todos os licitantes presentes á sessão de abertura, os quais todos deverão
rubricar, ficando esclarecido que qualquer contestação por parte dos licitantes sobre ojulgainento da habilitação deve
ser formalizada no momento, para que conste em ata, e solucionada antes da abertura dos envelopes contendo as
propostas; _

1 1.4.1 - A licitante inabilitada será devolvido os respectivos Envelopes ri°s 02 e 03, sem ser aberto, depois de
transcorrido O prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

1 1.5 - Apos o procedimento de verificação da documentação de habilitação, O Envelope 11° 02 - Proposta Técnica e O
Envelope n° 03 - Proposta de Preços das licitantes habilitadas serão abertos, na mesma sessão, desde que todas as
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou ein ato público especificamente marcado para
este fim, apos O regular decurso da fase recursal.

1 1.5.1- Não ocorrendo a desistência expressa de todas as licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta Técnica e os Envelopes n° 03 - Proposta de Preços serão rubricados pelas licitantes
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

1 1.5.2- Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas técnicas e as propostas de preços, não cabe
desclassificar a licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo ein razão de fatos superveniente ou so
conhecidos apos ojulgainento.
11.6- As propostas técnicas e a propostas de preços das licitantes habilitadas serão então julgadas, conforme item
roprio deste Edital.

i 1.7- Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Perinaiiente
de Licitação poderá fixar O prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas,
escoiinadas das causas que as inabilitarain ou desclassificarain.
1 1.8- Ein todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos
representantes credenciados e licitantes presentes; entretanto, se estes se recusarein a assiná-la, esta circunstância
deverá ser, ein tempo, consignada na ata;

12.0 - Do EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
12.1 - Será considerado inabilitado a licitante que não apresentar os docuinentos exigidos neste Edital no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado O disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte.

12.2 - A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação das licitantes será feita inediante publicação na iinprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato público ein que foi adotada a decisão, caso ein que a
intiinação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada ein ata.
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13.0- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1- As Propostas Técnica e de Preço serão avaliadas e classificadas ein funçao
inforinações e preços fornecidos pelas licitantes.

13.1 .1- Para efeito do JULGAMENTO, serão atribuídos os seguintes pontos:

a) Atribuir-se-á o peso 5 (cinco) à Proposta Técnica e O peso 5 (cinco) à Proposta de Preço.

_ _ b)A Pontuação Técnica (PT) das licitantes, apurada até a segunda casa decimal, far-se-á de acordo com a
inedia dos pontos alcançados ein cada um dos fatores de avaliação, conforme a seguinte fórmula:

PT = (Pl + P2 + P3),x 5
100

PT = Pontuação Técnica = 6 = Peso da Proposta Técnica

c)O cálculo para a Pontuação do Preço, apurada até a segunda casa deciinal, será efetuado dividindo-se o
Preço ein Exame (PE) pelo Preço de Proposta, realizando a operação com cada proposta apresentada no dia da sessão.
O fator resultante será multiplicado pelo peso 5 (cinco), obtendo-se a Pontuação Resultante de Preço (PRP). Assim, a

t ação possível (quatro) será atribuída á proposta de menor preço mensal ofertado.maior pont_u

O de Proposta

A licitantes.

PRP = (PE/PP) x 5
PRP = Pontuação _Resi_iltante de Preço PP = Preç
PE = Preço ein Exame = lvlenor Preço (MP)

d)O Preço ein Exame será o a proposta de inenor preço, dentre as propostas apresentadas pelas
e)A Pontuação Final (PF) será obtida através da soma da Pontuação Técnica (PT) com a Poiitiiaçao

Resultante de Preço (PRP).

' rredondamento, considerando os resultados até a

PF = PT + PRP

f)Todos os cálculos serão efetuados sem neiihum tipo de a
segunda casa deciinal.

13.2- Será classificada ein priineiro lugar a licitante que alcançar a maior Pontuação Final (PF) e as demais segu
por ordein decrescente desta Pontuação Final.
13.3- Não serão -aceitos documentos ou propostas ilegíveis, no todo ou em parte, ou que contenharn einei
ressalvas, rasuras ou entrelinhas, omissões ou correções, ou cujo conteúdo seja insuficiente ou contraditório.
13.4 - Serão desclassificadas as propostas que:

l3.4.l- Não atenderem às especificações técnicas e as exigências contidas neste edital e no Anexo 1, bein
como aquelas que apresentarein preços excessivos ou inexequíveis consoante com o que rege a Lei n° 8.666i"93.

l3.4.2- Apreseiitarein preço unitário (inensal) ou preço global (anual) superiores àqueles constantes da
Planilha Orçainentária constante no Anexo 1, elaborada pela Câmara Municipal de CARIDADE;

13.4.3- Apresentarein preço unitário ou global simbólico, irrisório ou de valor zero, incoinpativel com o
preço de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referírem a materiais e instalações de
propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

13.4.4- Sejam oinissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento,
critério exclusivo da Coinissão de licitação.

1.3.4.5- Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou estejam ein desacordo com
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especificações aqui exigidas;
13.5- Caso haja indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da neces
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.6- Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME - ou empresas de
pequeno porte - EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006:

13.6.1- A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas pelas licitantes ME/EPP que sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não
seja uma ME/EPP.

13.6.22- As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira
colocada e a licitante ME/EPP melhor classificada será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de
preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

13.6.2.1 - A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em
sessão pública, no prazo de 24 (vinte es quatro) horas, contados da data da Ata ou da intimação da licitante.

l3.6.3- Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não
apresente proposta válida., serão convocadas as demais licitantes l\/IE/EPP participantes que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o
estabelecido nos subitens anteriores.

13.6.¿l- Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10%
(dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta,
conforme subitens acima.

13.6.5 - Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME./EPP
assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial
apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo 1\/[E/EPP participante, permanecerá a classificação inicial.
13.7 - Ocorrendo empate entre propostas, o desempate que indicará a licitante vencedora será levado a efeito, atraves
de sorteio, em ato público, para o qual serão convocadas todas as licitantes habilitadas, podendo ser realizado no
mesmo dia da abertura dos envelopes, de acordo com o disposto no § 2° do Art. 3° e § 2° do Art. 45 da Lei nf”
8.666/93.

137.1- O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes das licitantes empatadas, sendo que
ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a
primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todas as licitantes então
empatadas.

13.72- Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será
já realizado, a despeito das ausências.

13.8 - Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso a licitante detentora do menor preço seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal,
ser- lhe- á assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.

1.3.8.1- A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pel
Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente pa
a contratação devidamentejustificados.

13.82- O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de j ul gamer
das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.

l3.8.3- A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito
em prejuizo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado

` `tantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
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de O5 (cinco) dias úteis a14.1- Os atos realizados pela Comissão de Licitação cabem recurso, no prazo
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

l4.2- O recurso será dirigido a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, dirigi-lo à Presidência da Câmara Municipal,
devidamente instruído, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
14.3 - O recurso nas fases de habilitação e julgamento das propostas, terá efeito suspensivo, deverá ser manifestado
por escrito e ser dirigido por escrito ao Presidente da Comissão da Licitação e entregue mediante protocolo na
Comissão de Licitações da Câmara l\/lunícipal de CARIDADE, durante O prazo legal no horário das 8h as 14h.
14.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração;

15.0- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15.1- Após O regular decurso da fase recursal, O processo licitatório será submetido à autoridade
competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado á

Í, licitante vencedora, observados os respectivos prazos recursaís.
15.1.1 - A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva apos

homologação realizada pela Presidente da Câmara Municipal de CARIDADE e as intimações dos respectivos atos
serão precedidas nos termos do parágrafo 4° do artigo 109 da Lei n° 8.666/93.
15.2- Em conformidade com a Lei n° 8.666/93, a Câmara Municipal de CARIDADE, caso tenha conhecimento
posterior ao julgamento da licitação, sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou
administrativa da adj udicatária, através de despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante vencedora da
presente licitação, mesmo já tendo ocorrido à assinatura do “Termo de Contrato”, sem que caiba a mesma direito a
indenização ou ressarcimento, e sem prej uizo de aplicação das sanções cabíveis, assegurando o contraditório e ampla
defesa.
15.3- A intimação do resultado final dojulgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial,
salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato publico em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação
será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

16.0 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1 - Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de dec-air do direito a
contratação, observadas ainda as regras do Art. 81 da Lei n° 8.666/93 e alterações.

F_`_ l6.l.l - O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
O Istificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

16.2 - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar O Contrato no prazo e condições estabelecidos,
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital.

11.0 - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
17.1 - Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18 - DO REAJUSTE DE PREÇO
18.1 - O preço do contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de l2(doze) meses,
contado a partir da data limite para apresentação da proposta. O índice de reajuste será o IGP-1\/UFGV -
Índice Geral de Preços do Mercado.
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19.0- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
19.1- O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, prorrogáveis na forma do inciso ll do artigo
57 da Lei N.° 8.666/93, conforme previsto no termo de contrato.

20.0 - DO PAGAMENTO
20.1 - O prazo para pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias após à prestação dos serviços.
comprovadamente realizados, mediante emissão de nota fiscal, acompanhada dos demais
documentos comprobatórios do cumpriiriento de regularidade fiscal da Contratada.

20.2- O pagamento somente será efetuado após O “atesto”, pelo funcionário do setor competente para fiscalização dos
serviços, na Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, desde que sejam atendidas pela CONTRATADA as
condições seguintes:

a) Entregue à CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida com, no mínirrio 5 (cinco) dias de
antecedência ao vencimento, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal obrigatória (Receita Federal,
Dívida Ativa da União, FGTS, INSS e Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais), devidamente
atualizadas;

b) liidique o n° do contrato, O n° do processo e/ou n° do certame desta Licitação;
20.3- A aceitação dos serviços será efetuada pela Diretoria Financeira e Contábil, setor responsável pela respectiva
solicitação, para posterior encaminhamento da Nota Fiscal para liquidação e pagamento.
20.4- Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ónus para o Contratante.
20.5- O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na
agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
20.6- Nenhum pagamento será efetuado á licitante devedora, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
20.3- Os pagamentos poderão também ser efetuados através de emissão de cheque em favor da mesma, mediante o
recebimento da nota fiscal, em (duas) vias, com a discriminação do serviço executado.
20.8- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha coiicorrido de alguma forma
para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados
desde a data limite prevista para O pagamento até a data do efetivo pagamento, ã taxa de 6% (seis por cento) ao ano,

O iplicando- se a seguinte fórmula:

EM = 1 x N x VP ,
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido I = Indice de atualizaçao financeira,
calculado segundo a fórmula:

1=(6/100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para O pagamento e a data do efetivo pagamento. VP = Valor da
Parcela em atraso.

21.0- DAS INERAÇOES E DAS sANÇoEs ADMINISTRATIVAS
21 .1- Pela inexecução total ou parcial, ou atraso inj ustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a
critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão plicadas as seguintes

Av.(toRoNi:i. rRANCisCO LiNiiAREs s/N CENTRO CARIDADE
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I - advertência;
II - multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global,
por dia decorrido, até O limite de 10% do valor dos serviços executados;

b) Pela recusa em realizar a prestação dos serviços, caracterizada em dez dias após o vencimeiito do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos serviços;

c) Pela demora em corrigir falhas nos serviços prestados, a contar do segundo dia da data da notificação, 2%
(dois por cento) do valor dos serviços, por dia decorrido, até o liinite de 10% do valor dos serviços não corrigidos;

d) Pela recusa da CONTRATADA ein corrigir as falhas na prestação dos serviços, entendendo-se como
recusa o serviço nao efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do

fiço rejeitado;
"' uinpriinento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não

in por cento) do valor contratado, para cada evento.

to de contratar com a CONTRATANTE,

d irarem

,_ seri
- Pelo nao c

' ` res: 1% (u

' `mpedimen

` anto per L

G)
abrangida nos incisos ariterio

III - Suspensão temporária de participar' em licitação e 1
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enqu
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos
prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

21.2 - Pelos inotivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita as penalidades tratadas nos
incisos III e IV do subitem 21.1:

1. Pelo descumprimento do prazo de prestação dos serviços;
Il. Pela recusa ein atender alguma solicitação para correção na prestação dos serviços, caracterizada se o

atendiinento á solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente
notificada;

_.. 111. Pela não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste
idital. _

21.3- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capítulo IV da Lei Federal 11° 8.666/93 durante O prazo de execução contratual.
21.4- As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cuiniilativainente, ficando o seu total liinitado a 10%
(dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
21.5- Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas,
ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista ein
lei.
21.6- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas Ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de Outras medidas cabíveis.

22.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1- Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre O disposto no presente Edital deverão ser objeto de
consulta, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal ein até 5 (cinco) dias
consecutivos anteriores á data de abertura do certame,
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22.2 - As disposições deste Edital poderão ser objeto de iinpugnação, por violarein disposições legais, especialmente
da Lei n° 8.666, de 1993, nos seguintes terinos:

22.2.1- Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole O pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo á Administração responder á impugnação ein até 3 (três)
dias úteis;

22.2.2- Por parte da licitante, desde que protocole o pedido até O 2° (segundo) dia útil que anteceder a data de
abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá O efeito de recurso.

22.2.3- As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado O prazo de consulta,
e encaininhada a todos os interessados por meio de endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo
não teiiliain recebido as informações no prazo estipulado O dever, no resguardo de seus iiiteresses, de inteirar- se
sobre O teor do documento.
22.3 - incumbe exclusivamente a licitante analisar minuciosa e cuidadosamente este Edital e seus Anexos, bem como
todas as instruçõe`s, termos e especificações técnicas presentes, inforinando-se de todas as circunstâncias ou detalhes
que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

2.4 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Adininistração não
será, ein nenhuin caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
22.5- A participação nesta licitação iinplica plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem como escrito e devidainente fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos
serviços;
22.6- E facultada ã Comissão ou Autoridade Superior, ein qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de docuinento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública.
22.7- O dcsatendimento de exigências formais não essenciais não importará O afastamento da licitante, desde que seja
possível O aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.8- As norinas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas ein favor da ainpliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam O interesse da Administração, O princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.
22.9- O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos na sede da Câmara Municipal de CARIDADE, sito na
AV.CORONEL FRANCISCO LINHARES S/N CENTRO CARIDADE, no horário das 8h as 1411, podendo-se ainda,
obter informações pelos telefones n°: (88) - 3324-1266.
22.10- O Edital também será disponibilizado aos interessados, no endereço eletrônico: WWw.tcin.ce.gov.br.

T"2.1 1- vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que forem adjudicados ein
conseqüência desta licitação, sem expressa autorização da Câmara Municipal de CARIDADE.

CARIDADE - C , 16 de Janeiro de 2019

Ê? "CLEBER ti'-AULAXAVIER
Comissão de Licitação

Presidente
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AI¢EXI)I
PROJETO BÁsI‹:O

PROJETO BÁSICO Coin a cspccificitç.-5.`io dos prestaçf-`i‹i de serviços técnico
contábil junto ao Podeif Legislativo i\-Iunicipal di: ÍÍaridade, constando dentre
outros Orientações práticas tanto na faso interna quanto externa do procedimento
licitattiriti.

1.LK)()BjETÍ)
1.1. Ifissc tcrrrui visa a txiriüxiuiçari this iirestaipiiitlc staafnpis iccintwi rinitálbfl jtuiiri

ao Poder Legislativo l\-`Ii.inicipal de (Iaridacle. constandii deiitrc iiiitriis ‹›_ificiitaçi`ics pifiiticas tanto na fase
interna quanto exteifna do procediinent‹.› licírat‹'›riO junio :i Cšiiiizirzi i\Itii1icipal de (Í..~\li'. .ll)A1')1:_i.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A coittrataçáii de urna t:i11p1'esa espcciali_zada ]i.:ii1t‹i ii íiiiinara Mtlnicipal,

provendo O Poder Legislativo de sei¬r_iç‹.›s de i.x_ii1sultOria e asse.-;si›i'i:êi coiiiiiliil. i:iii1ceri'Iente a
escrittiraçati e legitiiiiit dos atos e fatos que derem origeiii aos _lanç_ainei1ti›s, rttgistrris ali.isivr.is_ caixa,
controle 1':iai1‹:á1_'io, extratos lzianciirias, teriniis de i:_Oi1fci:êi1cia de caixa, 1:‹:ilaiii.¬etcs mensais, conciliações
baiieárias, e laalaiiçii tiiianceiro em Ifirovcitii do I¡*‹›i.lcr l.t“gisl:itivi__i Miiiiicipiil durante ii criri'i:i1te exercicio
financeiro, e desenvolver tarefas para adequar Os pi-‹iccdi1i'1enlOs ai.iiiiii_1isir:iiiviis e supri-los de
instruinento e rotinas qtie possam proporcioiiar a Adiniiiisiração da liistitiiiçao a riiiiiada de decisões
através thiindeçáo tha nlcflior tnição chi au; adrnulnnratnxi a ser ad‹nath›,15uscanth› a nieflaorniiíos
nnfices de efkaêncnn cficácnit::qnHdade das açOcs,seniixnrqnxnrnacriiscgurança na execução das
tarefas.

'O *O EsPECtI=ICO i›Ri.‹:çO ESTIMADO3.0 DETALHAMEN I

vALoR TOTAL |' E :Tanto

;i.l

¬rCaÇÕEs

N

'*“P¬ DE Canto

-J

l l | l l l I

‹-_'_:3” /¬ \¬_.d i¬-‹ IJ'I

l 1

H-._ |_lv

1 ITEM | Est
| i tauurrtoann tni.Lz

L Ia E CoEsULToRIa rscnrcn ceara. ¬un.u A

ORÇAMERTÁRIA, COETARIL E 0

.I-F1
it; I'-I 1-'I

1 1 I I I 1

ef HJ U) 1; Í-'J D3 C. 55'

1? AIÍJL

CONSULTORIA E ASSESSL L

"2¿nsGriä G wfinsulfiorid

'tina dos aros e fatos

"' xa,

7 IAL

` O com esaf..

*É*‹"i rf i:~_ë=i_,_'______

¬ Ca..

00001 _ _-

“iRIa

¬ 1

›-ii'I i'-'l f__I i.f:=.O I":7'G:-|

LJ |._| A U

PA

E Prestação do servzç. _

tn_e1i;éiifií_l , r:t>rit;iêri¶rar;t;rê éi ‹¬ss«:rzit;iiifziç.. E

1 Ê que rnsroniiarigonz aos lxnmgunorxnos, tnàjistzxói za,.,

controle bancário, extratos bancárias, termos de conferência de
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Estado do Ceará ~ I , UE
GO\íERN() MUNICIPA1.. DE CARII.)AI)_i_'l FO' A ¿'i1`.;`-_,_

CAMARA MUNICIPAL DE CARl1)AD1-É

ÚÔMr
zigfP “L gv

' Ú
Rebeca

l ' Caixa, balancetes mensais, nonolliaoönn Lan ärias, O balanço

l financeiro om proveito do Poder Legislativo Municipal durante O I

É 1 corrente exercício financeiro;

F 1 l . .F`›.1ooriít1i:a da é;-.E;r;¬.i:1it.t1;:".s_‹_.,:â_í‹:i

contábil - orçamentária, financeira z p¿r¡¿m¬¡¿¿l¡
fg

L c

. Conferência dos saldcmi túummirios =› <wei¬; 'xcãii fiv exercício

anterior;

* 3. Orientação para classificando orçamentária da 1

1 receita O da despesa, em conformidade con a lol Uioumentária e 1

- _ com as normas 1 tos;' `¬-I |__J- LÊ -fl)

Í''I' :TNFÃ1 Ú. Supervisão da esmziñuração de tos

1 O5 ELGS H fätüä reläãivüã an Qzgfimmntn r Ê5 vãfiãÇÕ€5 Ç

patrimoniais nesta Tnidado ¿EsEora pela mófwd. das partadus i

dobrndas e em meio eletrš_`°¬I ,_.. 'B-I
J

`\r

5. Supervisão O orientação para

1 . conciliação das contas bancárias; 3.5. Elaboração dfl balancete da

LL ri H lul-' 1.lrii_t“i.eiie: t_Ê`.zt~i.=st_;t_;iI¡'.a tiici frfirrriai J' 1 Í 'E _ii_.'¬_.a rs :ii rrfzi'-ir' i - nf-3.;

. 1 3 Goruçöeu das

A informaçöes contábeis para ~ SIM - SISTEMA EE INFORMAÇOES E

PAUIIDÍIEÊAIS, rtngultnnotfiiatra raslz.`FrilninuL_-de 1Icrd.i¿ ~i3 änafatko Ctnará E

1 - TCE. 1

¡...¿.. z--, t-1 t_.I1
-i“-i

4 F
ll I.; 9 Elaboração o impressaz go Dznrio O ulvro nuzoc; |

~.._, Ç 1? Elaboração do Relatório do Gestão Fiscal ¬RGF. |

i 12.00 nss a.34 ,aus 1t0.0su
“I

.P-¬.'~... rI'¬¬.¬._..-

;í..4.¬--.¬í-í;_.iiiii,.,,i.í;1.__i;ííí,_,,.,._íi__________iii___í¿¿;ii_________'_______"___-*i iii________________¿ííííí____

_4
C . 'H i-" 1-1 ,I-_ k__.z' PI'I ' 1 TOTAL n$ . 110.080,00 |

4.0 CONDIÇÕES DE PAOAM1+;N*rO
4.1. Pela perfeita execução do olajcto licitado, a (_'Iiiiiiar:i í\lunicip›al de (l.~\RIDr\I)f*1

e&nuani‹›¡nu§uncnn› do prmgitnxqnnuo pekilkdnuuc vcnccdonu eniêué 30 (uinuu dum após O
adimplemento da iilarigaçaii, em inoeda c‹.›ri'ci1te, metliantc Ordem l_iancii1°ia, até a data do vciiciinentti,
iuesuukm tm sendços pekiinnor conqnnenng desde que não ham.fau›inqnxhnvo provocado pckt
contratada;

4.2. () prazo de vciiciinciito da fatura nicnsal i-levci':i scr fixado em uma única data,
prefereiicialrncntc no dia 1.15 Lfciiicri) do inês stiliseqiiciitez

4.3. l\lei'Iliuiii pagainento seia t'fcI_iiat_l‹› fi c‹›n2'rata‹.la_ ciiquaiiiii pendente de
liquidação qualquer i›1_n'igiiçar_› financeira que llie l'‹›_r iinposta, ein virtLii_lc de perialidade ou
inaclimplêiiclii, sem que O atraso gere dircitii a iit:i'csciii1‹›s de qualquer iiatiirezz-I.

A\".(`()I‹I()1\'l*il. FR.-\N(`IS(`() I.Il\iI-IARICS S..”';\i (`Ifl_\iTR() (`.-\RI l}AI)lfi

.if
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Í.\ÍI‹'¡E.«1l'aLl(1 do C -1
'- DE CAl{II)z~'\.¡.) EG()VI*ÍRN() M UNIClPA.l_..

INl(.ÍlP.=\L DE (Í.L\l'{II)AI.)f‹.

A Rubrica

C.z'm.~\11A M L

5.0 DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA (.`.ONTRATAÇÃO
5.1. Os s‹:rví‹_;‹›s seram prc;~:tad‹›:1 mcdiamc assc.~<s‹›1'i;1 ¡¬›1f‹c:=c11‹:i_al na scfdc* da Câ1'11a1'a

Mullícípsll de (I.\I¬UI).\DI_{ e lambÓ1n por mâ-i‹.› dv co11sLd1‹.›1-i.a na scdc da ‹:‹›m1'alad:1, pú›1_' email ou
tf.t-lefo11e, sc111pr‹; qufq se fl'/.vr 11_cccsszi1'í‹›.

5.2. Os :¬'c1¬cíç‹›s dc\*e1':`1‹.› ser p1'cs1ad‹›s r1cc‹::<sa1°iamvntu ¡~›‹›r â*d11ípc Técnica da
contratada, c‹›1'11pusu1 de pr<›ñs=.si‹›11aís d¢ví‹.la111c11te rcgist1'ad‹›s junto <'›1^ga‹› d‹:vidamc11rc rcconhf-:.cído
pela entidade c‹›11¬.pvte111c, que c‹›n1pr‹.›vc a ‹.|uz-dit`ícaçñ‹› sut`1ciz=111=› |¬-ar›.1 eu-‹.¡:L|‹;:`z‹› d‹›'.~= se1.¬:içf›:~a
f:spf:cíalí;‹:ad‹.›s;

6.0 DA l\»IETODOI..OGIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇ()S
6.1. Os sc1'\'iç‹›s :=.u_p‹`›e1n atuaçau ¡)1'‹=::~¬.c11ci:d na amic da ffla111:11':-1 i`\'[u11icipa1 de

f' ai dia dc pc.~;:~;‹›:11 da equipa* l'Ócr1i‹¬a da c‹›1¬.I1'atamc L*,.‹"~:›L1 aI'rav‹Êf-: de B-CAR1D.~\D1*Í pf::›1f]wI_‹› n1‹:m;›:¬: 1 .um I
mail, telfzfunc e p.ffú'~:âc|.1.c¬i:11;

da ]í11.'c:‹u11t‹.' h‹;“t.ít:1Çä(J_, San

7.0 DAS OBRIGAÇÕES DA c:oNTRA*1'.›\DA
7.1. .\.IrÊ1'n de mltraa dc‹;‹.›1'rc11t‹:s dc n‹›1'n1a:¬~ l_q¿¿;11s cz da nz-1tu:â..›:.1

Dbrigangóes da (Í‹›11t1'aíada:
11.1. l*1'cstar ua sc1¬~.'iç‹›s 1i‹:itad‹›s em cawita ‹:‹111fú':›1'midadc ‹*‹›m as ‹¿=¬a¡1ccífiraçÕes deste

in5trL1mc1'1tu_, os quais. ar-:1.'a‹› cx‹:Cula‹..1‹›a na ('Í¿`1I11;1r;1 .\Iu11í‹_¬i¡¬›:1l L* t:1ml¬›‹.'~m 11a :'-=ú*dc da ‹:m1l':':-ltada.
7.1.2. Rca1vc›11aal3íli;mr¬ac por mdaa as d‹:sp‹:saa ff ‹;f11‹.tar¿.g;‹›s da L]11aiL]uc1' 1'1:z1|_uruza com pcssiuêll

da-. sua cc›nt1*ataça‹› n.‹:c‹:aaá1'íc› a c:\:ccL1Ça‹› du ‹›hj‹:t‹› C‹›1'1I1'atu:d., Í11c:h1:~11\.'¢* Ha clxcargfaââ mlativrâs E1
legislação trabafllíata ‹:~ as ‹_1‹:5p‹csz1:=. c‹m1 1‹›‹:‹›1n‹›ça‹›__ I1‹›apL=d:1gú'=111 paifa I¬›eas‹'›:1I_ da â:=:mIr.atad:1.

7.1.3 .\saumi1' í11tvíra 17vap‹msalbílidadéf ‹:i¬.'íl¬ admi11isl'1':u'Ív;1 v ¡¬›‹.-*nal |¬›‹›r ‹.¡1;1:1í:â‹.¡1.1m_* danos fc
prerjuízus 111at‹:ríaia uu 1.¬›0.:~¬.a(>aia cauaadna dirctalm-11tc mu ¡¬›‹›r am_a=. c111¡wâ'r.¿u__aLi‹›a nu prcpfâatcas, 51
C011trata11t‹r.* -:im a 1'‹.=*1'‹:‹:í1'<:f=..

¬' L1 [.T1ilí:‹:ar dc F‹›r111a ¡)rívz1tí\':1 c c‹›:1F‹.lc11ciaÍ._ na ‹dm,fL1.|.11‹.-~r1luà¬. l`‹.›1'n‹:‹.'íd‹›:< pzrla Câmara.f .1. _ .
Mu1:1ícípa]_ de (Í.-\IUI).\I)Y{.

8.0 DAS 0B1<1c;z\ç<`51‹:.s Da <:oNTRa'1¬.›\N'1'1~:
8.1. S:1‹'› ul)ríg;1ç‹`›cs da c‹)11trz1'.;111tv_, -.llóm dc ‹›ur1'as du‹:<›1'1'‹.“.¬.1‹~.-: du (Í-:›r:l1'a1‹›:
8.1.1. l)isp‹›nibilí:far a inl'1facst.1'utL11'a dc matcrial, cdr.1i1¬.›:1n1‹-|11‹›~: v pcssrnâl dê: apoio nas

diligências de trahalhu 11‹:cc¬ssa1'í:1 ao I:)‹'›1¬n dcsc1'n]'›c11l1r'› da P'Í.‹.]11íp‹;= 'l`Ómi‹*a da ‹:‹›11t1'atada.
8.1.2.. ]{%l~IL1:11' ‹› _[*›a¿_§a111c11t‹› das ‹›l›1'1g:1ç‹`›‹:s fl11;11.1‹*‹~š1_';1:ê ad\'i11d;-ns da (Í‹ =11l_:'a1a‹;.`u›.

9.0 DO PREÇO
9.1. Os 1.-'a1‹›1'cs dos Sen-'iÇ<›s ‹l‹;*vc1°ä‹› ser flxns Q c‹"›1:1d‹›s cm muàfdzl 11a‹:i-‹znal.
9.2. Nus p1'cç‹›s aprc:=c11tad‹›s clcx-'c1'a‹› cstarí1'1ch1ídas túâdas as dc::¡w.~:a:f ‹:›.›m materiais, lnãu-

de-obra, fcrra1nc11ta:=.¬ equipam‹:11t.‹›s. t1':111.s1>‹›1'tc na 1‹1›ca]idadâ'~ da s‹:‹a1ú~ da ‹:nl'idad::_ :=.cgL1r-;_›s, taxas,
tributos, í11CídÔ11cÍaa flscais C C‹›t1t1'íÊ_1ui‹__;‹`›‹3S dc ‹]l1:1Í<¡u‹_-*1_' 11a|'u._1.'c;×.a ‹›L1 czr¡¬›(~úf1_v_ ‹-:11c.:1r_§§‹.w;~: rëuvízlis, S.al:í1'í<')S,
custos dimtfâs c: i11di1'‹.=~t‹:›:<. 0 L]uaís‹.¡L1c1' <.›utr‹›s c*11c:1_1'¿_¿‹'›s. quando 11CC‹.":s::%a1'¡‹ ››ê :Í1 ]wc1°t'c.ir:-1 ‹*.\;‹:‹_:Lu;af:~ do olâjctü
da Licitação.

9.3. O P:z1¿.>;_a1'11c11t‹› dos Sc1'viç‹›;~: sera 1'cali7ad‹› 1n‹:11;~::1í1ncmâ~.

-_
A mxnl. 1

10. coNc1.UssÃo

.\\ .(`()R();\-I-1!. !‹'R.-\..\`(`l1~`šf'H I l."~I.l.-\.l‹2I~lS §~`,-`\_ ‹'I-;\.`l I¿f){ AR.
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Í'-`.SlaLl‹› da (`‹~ara
G()V^I*ÍRNO WI UNICÍIPAL I) E (ÍARII._).~\Í.)Í_?Í

Cf\1\"`I.~\RA l\-'!U1\H(ÍÍlP,~\L DE (.`Al{II).»\ DIZ

Fêabráca '

üfiaff.
113* :-ff

'Õ* '*fÍÍ'1'*.Í`1!¬`¿ü

1Ú.1. C) p.¡'‹csc11[C Í.7'R()_]1*.l() J tem pm' fl11a|i‹.|.id‹\ ml:-11)cÊ‹..*‹;‹'s' «'‹_111dÃg;ÕCs para
rr1elh‹:Jrar 0 dc:~¬.‹s1np‹:11l1‹› da Clestau na ('Íân;1ara aIu111cipa1, para .1dcq=.1;1‹;z`1‹› fdâraia I11sti|.u.iÇz`i‹› L'\'IL111icípal às
atuais eaígëtlúfízla impostas, 11‹›tadam‹:11tv nu toc;-111Lc am pÍ:u1‹a1~ja11~1cnrf›¬ a I'r:1nsparfÍ'1'1‹;ía.. an cuntrulff. 6 a
r@sp0r1s;1l›i1iza‹_;af› dns gcsl'‹›1'cs¬ que e›;i§_'›;c1'11 :1sscsa‹›ria dv 11í\'‹:l aI1a1m>11r‹.- c:<.p‹:‹.ti:1li;f.ad‹›_ que tcnha
‹:o1;npctê11cía para analisar a sítua‹_:{1o exisrcllu: 0 ‹;‹›11ccI›c1' p_r‹›g,ramas dc 1°‹-visa~:› dc }~':›1-‹›‹;ú~.¬fa‹›s cr rmínas
do setor ccmtáhil. ei fi11a11c.cír‹"›._ para sc adaptar com a com rapidez aos 11‹.›v‹:›s 1'cm¡L1isit-fas.

10.2. li 11cc‹:ss:iri‹'›, por c‹›11svguí11tc. quc haja 111‹›dc1':1í>::1ça‹› rms. sís1cmaz¬ c pr‹›(:‹:ssoâ dc
trabalho, mldc as ai11i`‹›1'111:1ç<`›úts ‹=.\;.igid:z1s pela 1c§§ish1‹ja‹› L- 11vc‹:as:Ê|'iz1a an ¿.zú=r‹~:1cíz1111u11t‹› p‹›s:‹a1¬n fluir â:(:›1n
rapida'/. C de t`‹›r111a siatc111atic.~.1, ta1¬.l‹› para din-‹¬i‹›:'1a:_' ‹› Í‹›c‹› da g‹.~:;ta‹› para |'‹:aultad‹›a, crunm para
atendcr aos L:‹mtr‹:›1cs i11l'cr11‹›¬ cxrcrlnâ «J ;¬'‹..~cial.

(:;\I{1l).'\Í)}*.,.-"(:}Í. Í 1 dc*__Í:111Cí1_'‹) dc ll] Í 'J

Z ..

1.1. QV' |›» |-"""

*Í/'Z
\-O ,-. LJ /Ps

\

` Í

cLEB1‹;a rara 1>.§111..\ .\:\\'11‹1a
Rcspc:›11s:-'lvcl

. p1;'‹r›<.';1‹.Íf 1.
I"l{.\I\Í('ÍIS<"'Í£) .`äí.l{Í\'.`\;\Tl)I{a¡*Í. ].f. H`_ii.“¬§ l"]".'l.LÍ( l](')

]7'1'csiL'lc11t‹c da í fa111:1ra

.-__L¬_

_-'\\'.(`()R(')1\íl'll. E-`!'{.~\_`\'(ÍlS(`(." !.!;`\¡1¡..\..R.!'1S (`!^Í_\E'l`.Rf.) f`.\ !{I!\'.--\IHl
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Estado do Ceará ` A
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIDADE Q “E *if

CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE  “R6 *F

- ti rica

t3=Í>=1‹tf
a614* U3

J ef:›_“~¿"

ANEXO II

PROCURAÇÃO

Atravës do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) XXXXX, Brasileiro, estado civil e

profissão, portador do Registro de Identidade n° expedido pela inscrito no CPF/l\Il¬`

sol) n° XXXÍLÊXX, residente na XXXXLÉ, como nosso bastante procurador, a quem outorgamos poderes

para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade TONIADA DE I3'RIiÇOS, 11°

00.2/2019-'lIl.7, iurito â Câmara i\/Iunicipal de CARIDADE, conferindo-lhe poderes para.: (apresentar proposta

de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, e demais documentos quando

necessario, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais

atos pertinentes ao certame.

CARIDADE -Ce, em _/ /M

xxxxxxxxxx
SÓCIO/DIRI¬;ToR

CI>I‹"z
cN1>Jz

A\".(ÍORONEL FRANCISCO LINHARES S/N CENTRO (ÍARlI)ADE . I
I

_ 1 _
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Estado do Ceara ` mg
GO\{_ERNO MUNICIPAL DE CARIDADE “T if

CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE ,,,í\r Ê.
it' Á. . o

.a ziea.

sean
set?

sa

ANEXO III; MINUTA_DE PROPOSTA DE PREÇO

Nome da Empresa: CNPJ:

Endereço: CEP:

Fone: FAX:

Validade da proposta:

Conta Corrente n.°: Banco: N.° da Agência:

A presente proposta tem como objeto prestação de serviços técnico contábil junro ao Poder Legislativo
Municipal de Caridade, constando dentre outros orientações práticas tanto na fase interna quanto externa do
procedimento licitatório, conforme detalhes técnicos constantes do projeto basico., observando as coridiçoes
e especificaçoes abaixo, de acordo com as condiçoes constantes do Edital de TOMADA DE I¡'l{EÇ()S 11.”
002/2019-TP e Projeto Básico Anexo I, parte integrante do certame licitatório.

nu

I ITEM I ESPECIFICAÇOES

I I QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL I

I 00001 AssEssORIA E coNsULToRIA TECNICA CONTÁBIL Justo A CAMARA DE CARID
1 ADE
. CoNsULToRIA E AssEssoRIA QRÇAMENTÁRIA, costastt E

I PATRIMONIAL O
. Prestação de serviço com assessoria e Consultoria

, contábil, concernente á escrituração e legitima dos atos e fatos

; que derem origem aos lançamentos, registros alusivos caixa,

1 Controle bancário, extratos bancárias, termos de conferencia de
; caixa, balancetes mensais, conciliações bancárias, e balanço

financeiro em proveito do Poder Legislativo Municipal durante o I
corrente exercício financeiro;
1. Abertura da escrituração

Í Contábil - orçamentária, financeira e patrimonial;

2.
Conferência dos saldos bancários e conciliação do exercício

anterior; *

.=\\".COR()NEL FRANCISCO l.lNl-IARES SIN (ÍIili\'TRO CARIDADE

«.‹.2_b1r.
_ 1 _
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Estado do Ceará

GO\{`ERNO MUNICIPAL DE CARIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE Z .$_

Ru ` H. _

eee;
“t1SÉ.

e«ös

í 3. Orientação para classificação orçamentária da

receita e da despesa, em conformidade com a Lei Orçamentária e

com as normas vigentes;
4. Supervisão da escrituração de todos
os atos e fatos relativos ao Orçamento e às variações

patrimoniais nesta Unidade Gestora pelo metodo das partidas
dobradas e em meio eletrônico;

. 5. Supervisão e orientação para
ç conciliação das contas bancárias; 1.6. Elaboração de balancete da

r Unidade Gestora de forma analítica e sintética;

š 7 Gerações das

"M` informações contábeis para o SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES

MUNICIPAIS, regulamentado pelo Tribunal de Contas do Estado Ceará

ç - TCE.

T 9 Elaboração e impressão do Livro Diario e Livro Razão; |

Gestão Fiscal eRGF. l

I

ção do Relatorio de

E

* 10 Elabora

OO MÊS

OTAL R$ I

12.

VALOR T

butos, custos e

I

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos estão inclusos todos os tri

demais encargos que incidarn sobre os serviços prestados.

os e cumprimos todas as exigências e prazos do Edital de TOMADA DE PREÇOS n”ue aceitam .

*\neXoÍL

Declaramos cl

Projeto Básico - .U(}2/Êülf)-TP e do

(CIDADE) - (DATA)

Nome e Assinatura do Representante Legal
RG. c CPF:

S SIN (ÍENTR() CARIDADE `

ifim.
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ANEXO Iv
PROPOSTA TECNICA

A
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-TP

sediada no(a) ................................ .. , inscrita no (Íl\ll)_] 11° ................................. ..A empresa................................... .. ,_
telet-(me 11°

..... .. fas ri” , , por intermédio de seu representante legal o(a) Srfiafa
' ` ` Ú .......... ../UF e do (ÍPIÍ 11° .............. .. , e para os fins da 'l¬(_)l\'lr\l_Õ.:`\ DEporLador(a) do (.R(. n

tá nic contendo os seguintes anexos:l)l{llÇ()S n“0Í)Ê./'2019-TP, vem apresentar a sua proposta =.C a,

-«I

PONTUAÇÃO 01 (P1)z EXPERIÊNCIA DA LICITANTE NO SETOR PUBLICO ;

PONTUAÇÃO 02 (P2)z QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE;

" ERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA LICPONTUAÇAO 03 (P3)z EXP

" 04 P4) QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE TECNICA DAPONTUAÇAO Q z ` Í
LICITANTE ESPECIFICA JUNTO A AREA PUBLICA ;

, DE DE

ITANTE 5

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

AVLIORONEL FRANCISCO L-INI-IARES CENTRO CARIDADE

1 I _' `.‹"'
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ANEXO V
PROPOSTA TECNICA

A EMPRESA ..................................... .., inscrita no CNPJ/MF sob O n° ..................... .., neste ato
representada pelO(a) Sr(a) ................................. .., portadora do CPF/MF 11° ................. .. e em
cumprimento ao disposto no Edital de Licitação na modalidade 'I`Ol\/IADA DE PREÇOS, do tipo
Técnica e Preço de n° 002/2019-TP, parte integrante do PROCESSO Al)l\‹íINlS*I`]{A'l`IV(_) N”
l1()t1OÚ{)1/19 , vem submeter sua Proposta Técnica para execução do objeto da licitação em
referência, apresentando:

.In-

PONTUAÇAO 01 (P1): EXPERIÊNCIA DA LICITANTE NO SETOR PÚBLICO;
EX = " ^_ncia da licitante na A_d1T_Iin_Êra‹_:ão PÊllli_ca____ i

E _ _ _ TD ONTUEÇÃO
(_I1f3__ _'

FNTIDAD DE _ “  “"R__ Í_

PONTUAÇÃO 02 (P2)z QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE;
ÍW<=I_E*SP5téSair;=‹L<11A1é_sesisísSl11siteêéfliss s_<fl~í_tStsfsS-___ _ _ ____OME pp __ ___#_ Ç [QUALIFICAÇÃo_ ¶PONTUAÇÃO__ Ç J

Jlli fl\ Í

PONTUAÇAO 03 (P3): EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE;
Ífê-s_¬<Pf~=_fiëfl¢ifl Pfflfíeieael_äs__<11HíPS_tS~'=fli_¢_=-A <;R1iCieat_s___ _ __ _[NOME _ __ _IIEA1rlQ_9EIíXPEs1_ÊIN@ _ __ _ __ __ __Ií9t¶T1;AçAÇ›_11st1_1_IlI1DLfALÍ ÍPIONTUAÇAOMAXIMA __ _ g _ _ _ __]

nu nu A I'PONTUAÇÃO 04 (P4)z PONTUAÇAO 04 (P4)z EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA
LICITANTE EM REPRESENTAÇÕES JUNTO AO SETOR PÚBLICO;
E1<pffíësÇis_ PrefiSSíe1í1_fll__<ia__SflIEiPs_fëÇe_ís=¿ ser lífiisefs _ _ __ __pfl<2_U1=~=›H'<>__ _ __I°I5<_>_<;Hf=›S5> ___T_«2'1`I2__ _§í>;×1;1_11A<..1z~\<>Mf\f§I11~iI.\_l5_1“9N;1í5_>fI

_ I __ _ _. _ .__ __ _ _ ___ ._ _ .__ _ ...___ _.:

CIDADE - UF - DATA

EMPRESA
CNPJ/MF

RI-+:P1u~«1SENTAN'I¬E LEGAL

Av.CORONEL FRANCISCO I.INI|ARI‹:s SIN CENTRO cARIDADI‹;
94.
És
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE T" A

Riso-rica `

ANEXO VI E VII
MPRIMENTO Dos REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
BALHO DO MENOR

ENO PORTE

CLARACÃO DE CU
RELAT_1_vA A INEX ._  

ROIBIÇÃO DO TRA  
EMPRESA DE PEQU

' L _
DECLARAÇÃO ___

 ‹ LARA AORELATIVA AP
" O DE MICRoE_M_PREsAE  

....................... sediada

DEC
MODELO DE_DE(_`,LARAÇA

...................... .., CNPJ n.°

de participação na TOMADA DE PREÇOS n° 002/2019-

ato, representado pleo Sr

A empresa ........................... ..

........................ .., para fins _

DE CARIDADE, neste

` ` ado, DECLARA:

-«X TP., junio à CAMARA MUNICIPAL
(a) ......................... _., portador do CPF/MF n° ........................ _., abaixo assin

a) em atendimento ao previsto no edital de TOMADA DE PREÇOS, nf” 002,f20l9-TP, que, cumpre

plenamente os requisitos da liabilitação.

b) que não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua Iiabilitacão, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) para fins do disposto no inciso V da art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de l993, acrescido pela

Lei 11° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

u insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

os da Lei Complementar nf' 123, de 14 de

I'tiUt› 3° do mesmo

perigoso o

e, nos term

" ' no §4° do a tg

z Lei

dcoisa

d) microempresa ou empresa de pequeno port

/___ dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas

diploma, gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela refeiId~I

fins de participação na presente licitação.Complementar, para

(CIDADE) _ (DATA)

a do Representante LegalNome e Assinatur
RG. e CPF:

NCISCO LINHARES S/N (ÍEl\lTR() (_`.ARII)ADEAV.CORON E-I. FRA

_ 1 _
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ANEXO VIII
N” PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11010001/19

MINUTA DE CONTRATO N.° ‹‹NUMERO_DO_CONTRATO››

prestação de serviços técnico Contabil junto ao Poder Legislativo Mutiicipal de
Caridade, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A (Eli)-'I.*\lL~`\
MUNICIPAL DE CARIDADE E DO OUTRO, A EMPRESA XXXÊL-'\'l\Í>>,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALlDI~\DI¬I 'l`()l\'I.-+\DA DE
PREÇOS N° ()()2/2019-TP.

A Camara i\‹'Iunicipal de C.-*\RID.r\DE, pessoa juridica de Direito Público Interno, inscrita no N"
41.574.104/0001-47, com sede à A)/.CORONEL FRANCISCO LINIIARES S/N CENTRO CARIDADE , repi-câeiirzirla
neste ato pelo seu Presidente, O Sr- FRANCISCO ALEXANDRE LOPES PELUCIO, portador do ri”

9 'esidente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CON'I`Ri\T.f\NTE, e de outro
oa juridica de direito privado, com sede na XXXXXX _, inscrita no

entado por XXXXXX, inscrito no CPl*`/l\zII*` sob o ri.”
em vista a htiinologaçãti do resultado da

876.343.843-7..., I
esa XXY_XXX, pess

“ ".'X`*Õ{ neste ato repres
` ` l\l*l`RA'I`.'~\I).-LX, tendo

' .do o seguinte:

lado a Lmpr
CNP]/l\z'Ili sob o nf* XRIX _ _
XXXÍLÍX , de ora em diante denominada (.O
'l`Ol\ÍAD_r't DE PREÇOS n.° (_l()2/201')-TP, tem justo e acorda

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO SUPORTE LEGAL
1.1 - Este contrato foi precedido de licitação na modalidade *I`()l\zIAI).‹-'~\ DE PRE(,ÍOS n” l}(l2/21119-'lP,
observados os dispositivos da Lei 11° 8.666, de 21.06.1993 e alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO OBJETO
2-1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnico contábil junto ao Poder Legislativo
Dfiunicipal de Caridade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
3.1 - Os serviços encontram-se relacionados no projeto basico.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
4-1 --O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, contado a partir da data da sua assinatura,
podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, até O limite máximo de 60 (Sessenta) meses, desde
que mantida a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do artigo
57, inciso II, da Lei 11° 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
5.1- O valor o valor global do objeto deste instrumento é de RS
5.2- No valor acima esta incluido todas as despesas Ordinárias diretas e indiretas decorrentes da cxectiçzio do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos Sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e Outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
ctintrataçäti.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1- O prazo para pagamento sera de até St) (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento da

*RADICISCO LINHARES SIN CENTRO CARIDADEA\".CORONEl. I`
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obrigação e apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
6.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/ fiatura
apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços executados.

6.2.1. O “atesto” fica condicionado a verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.
6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes ã
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente ate
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após .a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a (.`ontratante.
6.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional ã irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

6.4.1. não produziu os resultados acordados;
6.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima

exigida;

Éef*
eosfll

6.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada.

6.5.1. Quanto ao imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será obse1¬vado o disposto
na Lei Complementar 11° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

6.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nf' 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo
referido regime, em relação ãs suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de
que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2(}1.'-2..
6.6. _ O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Credito, mediante deposito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislação vigente.
6.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem lnancária
para pagamento.
6.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
6.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, ã taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
EM = Encargos l\'foratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
l = Indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I : gts ¿ 100; / sós
N 1'-` Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
Vl) = Valor da Parcela em atraso

CLÁUSULA SETIMA _ Dos RECURSOS FINANCEIROS
4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária propria,
prevista no orçamento da Câmara Municipal de CARIDADE, Exercício 2019 z*\tividade
1'101.U1U3`1()()()1.2.()()9 Gerenciamento das Atividades Legislativa , Classificação economica 3.3.9U.39.(){l
Outros Serv. de terc. pessoa jurídica.

CLÁUSULA OITAVA _ Do EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO
8.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato,

.f-'\\".CORONEl. FRANCISCO LINIIARES S/N CENTRO CARIDADE
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será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilibrio
econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, da Lei 11° 8.666/93 e alterações.
8.2- A CON'I`RA'I`ADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
8.3- As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder* o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
9.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justiticados e comprovados, a criterio da
Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão plicadas ãs seguintes cominaçoes,

N..

CL1I1ÍtL1l'21l'_lV*§11'1`1'fí“1"lÍC ()`L1 112102

I - advertência;
II - multa, nos seguintes termos:

a)Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos serviços executados;

b)Pela recusa em realizar a prestação dos serviços, caracterizada em dez dias apos o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos serviços;

c)Pela demora em corrigir falhas nos serviços prestados, a contar do segundo dia da data da notificação,
2% (dois por cento) do valor dos serviços, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos serviços não
corrigidos;

d)Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação dos serviços, entendendo-se como
recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem ã data da rejeição: 10% (dez por cento) do
valor do serviço rejeitado;

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no instrumento convocatório
e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

III - Suspensão temporária de participar em licitação e iinpedimento de contratar com a CONTRA'l`AN'I`l5,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a C()N'I`RA'I`AI)A ressarcir a (§()N'lR:YI`AN'l`l*{,
pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRJXTADA estará sujeita as penalidades tratadas
nos incisos III e IV do subitem 9.1:

l. Pelo descumprimento do prazo de prestação dos serviços;
II. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação dos serviços, caracterizada se o
atendimento ã solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição,
devidamente notificada;
III. Pela não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste
Edital.

9.3- Aléin das penalidades citadas, a CON'l`RA'I`r\DA ficará sujeita, ainda, no que couber, ãs demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal 11° 8.666/93 durante o prazo de esecuç-ão contratual.

AV.(ÍOR()l\'-EL FRAI\'(ÍlSCO LINHARES S/N CENTRO CARIDADE
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u total limitado aente ficando o se9.4- As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativam ,
1f)% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
9.5- Poder-se-si descontar dos pagamentos porventura devidos ã CONTRATADA as importâncias alusivas a
multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em divida ativa do listado, ou por qualquer outra forma
prevista em lei.
9.6- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA _ DAS OBRICAÇÕES DA CONTRATADA
10.1- Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrão de qualidade, de forma que os serviços a serem
executados mantenham todas as especificações técnicas e qualidades exigidas no projeto básico, cumprindo
todas as especificações estabelecidas na proposta de preços C documentos apresentados ao
CONTIUITANTE, .

b)Executar os serviços, através de mão de obra especializada, na forma preceituada pelo edital de
licitação, observadas as especificações técnicas e condições comerciais declinadas em seus anexos, inclusive
com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e
criminalmente, pelas consequencias de sua inobservância total ou parcial.

c)`Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mão de
obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas que
incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste instrumento.

d)Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTIZ para a
execução do Contrato.

e)Submeter-se ã fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as determinações e especificações
contidas no Edital da licitação.

f)-Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante exigir a imediata
substituição de profissional cuja permanência julgar inconveniente.

g)Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam,
independente de solicitação.

l1)Os serviços contratados, caso não satisfaçam ã Fiscalização da CONTlLA'l`ANTfi, serão impugnados,
cabendo ã CONTRATADA todo o õnus decorrente de sua re- execução direta ou por empresa devidamente

_ qualificada, capacidade e de reconhecida idoneidade, além das responsabilidades contratuais e legais.
i)Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei no 8.666/93 e alterações.
j)Emitir Nota Fiscal de Serviços para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATAN'I`I¬I.
l~;)Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente ã CONTRATANTIÊ ou a terceiros,

decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento da Administração.

l)Assurnir integral responsabilidade pela àeção e supervisão dos trabalhos garantindo a execução dos
do com as condições ajustadas.

imediato, e confirmar por escrito ã CONTRATANTI:1, a ocorrência de
serviços de acor

m)Comunicar verbalmente, de
qualquer fato impeditivo dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1- São obrigações da CONTRATANTE:

a)Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessárias ao
desenvolvimento das atividades relativas as obrigações da contratada.

A\"'.CORONEL FRANCISCO LINHARES SIN CENTRO CARIDADE
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ionário especialmente designadob)Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de um func
que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o Contrato.

c)Efen1ar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula sexta deste
instrumento.

d)Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora. pactuados.
e)Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações

contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1- Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores
designados pela Câmara Municipal de CARIDADE, doravante denominados “Fiscalização”, que terão
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da
execução contratual.

ui 12.2- Fiscalização compete, entre Outras atribuições:

I - solicitar ã Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente
cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.

II - acompanhar Os serviços e atestar seu recebimento definitivo;
III- encaminhar ao Setor Financeiro os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas

aplicadas ã Contratada, bem como os referentes a pagamento.

12.3- A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
12.4- Em conformidade com os artigos 73, inciso I, alinea a e b, e 76 da Lei n” 8.666/93, mediante nota
fiscal”, o objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Câmara Municipal de CARIDADE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇOES.
13.1- O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 11° 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, desde que a parte denunciante notifique
formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuizo da aplicação das sanções
previstas no Edital de TOl\/IADA DE PREÇOS e seus Anexos.

-_. 13.2- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ã CONT1L*\'l`ADA o
direito ã previa e ampla defesa.
13.3- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
14.1 - O preço do contrato poderá ser reajustado, observado O interregno mínimo de 12(doze) meses,
contado a partir da data limite para apresentação da proposta. O indice de reajuste será o IGIÚ-l\1/l*`(i\-I ~
Indice Geral de Preços do l\-Iercado.

14.2 - Em caso de renovação do contrato, O índice de preços a ser utilizado para reajustamento dess
.razo de duração seja igual ou superior a um ano, será O IGP-M da Fundação Getúlio

' i e vier a ser adotado subsidiariamente ou em substituição ao citado índice.

i i i definitivamente,

G (fi

caso o p
outro qu

ii ERAIS
Isoria ou

Ot) por

serviços, .
Vargas - FGV ou qualquer

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇOES G
15.1- CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, prov .3

'ecução deste Contrato, por culpa Sua, assegurando- lhe porém, no caso da rescisa

S/N CENTRO CARIDADE

_?-«vç _. -'

fit °

a suspensão da ex
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motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de
forma proporcional aos serviços efetivamente executados.
15.2- As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus
termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
15.3- Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei n° 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais
normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos
omissos, os principios gerais de direito.
15.4- Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA Será responsável por todas as obrigações
trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por
qualquer vinculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de
trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA _ DO FORO
16.1- Fica eleito o Foro da Comarca de CARIDADE, Estado do Ceará, como competente para dirirnir toda
e ual uer dúvida decorrente deste Contrato renunciando ex ressamente a outro cualc uer nor mais_fl_ › P l l › l
privilegiado que possa ser.
16.2- E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, na

_ resenca das testemunhas em uatro vias de i ual teor e forma.A =› fi S

CARIDADE/CE xx de xxxx de xxxxxx

<<NOl\'fE_DA_CONTRzYI`ANT1¬1:›>
CN PJ (MF) «CN P_] _DA_CONTRATANTE>>

CONTRATANTE

CONTRATADO (A)

Testemunhas:

1. Í, Wi, , _ _ 2. _ _ W, ,W

AVIÍORONEL FRANCISCO LINHARES S/N CENTRO CARIDADE
v., _
ll? 'mw

_6..
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AVISO DE LICITAÇÃO

O. Município de CARIDADE, através da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE por
intermedio da Comissão de Licitação, torna público que às 10:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 20l9, fara realizar

“sicitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo técnica e preço, para prestaçã.o de serviços técnico contábil
,tinto ao Poder Legislativo Municipal de Caridade, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se
na sala da Comissão de Licitação da CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE.

O procediemtno licitatório obedecerá ao disposto na Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação,
na A\/.CORONEL FRANCISCO LINHARES SfN CENTRO CARIDADE, a partir da publicação deste Aviso, no
horario de expediente.

CARIDADE - CE, 16 de Janeiro de 2019
Í

IA
CLEBER D AULAXAVIER

` "' de LicitaçãoComissao
Presidente

/.-._

AV.C()RONEL FRANCISCO LIl\`I-IARES S/N CENTRO CARII)AI)E
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