PREGAO PRESENCIAL

N° 14.12.02/2017.
LICITA<;AO DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL,
PARA
CONTRATA<;AO
DA PRESTA<;AO
DE SERVl<;OS
DE
ASSESSORIA
E
CONSUL TORIA
TRIBUTARIA
E
FINANCEIRA,
COMPREENDENDO
A EXECU<;AO
DE
TRABALHOS VISANDO A RECUPERA<;AO DE RECEITAS,
JUNTO AOS CONTRIBUINTES
DO RAMO DA ATIVIDADE
ECONOMICA
DE
TELEFONIA
FIXA
E
MOVEL
ESTABELECIDOS
FORA DO AMBITO
DO MUNICIPIO,
RELATIVAMENTE A QUAISQUER DEBITOS, TRI BUT ARIOS
OU NAO TRIBUTARIOS, ENVOLVENDO CADASTRAMENTO
IN LOCO DE IMOVEIS E/OU EQUIPAMENTOS,
CASO
NECESSARIO,
AUDITORIA
FISCAL,
ENQUADRAMENTO
LEGAL, CALCULO DOS ENCARGOS LEGAIS E APURA<;AO
TOTAL
DO DEBITO
PARA
COM O MUNICIPIO
DE
JAGUARIBE-CE.

O municfpio de Jaguaribe, atraves da Cornissao Permanente de Licitacao, devidamente
nomeada pela Portaria n? 196/2017, de 14 de marco de 2017, torna publico para conhecimento
dos interessados que, na data, horario e local abaixo previstos, abrira licitacao, na modalidade
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Preqao Presencial, do tipo menor preco global, para atendimento do objeto desta licitacao, de
acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposicoes contidas na
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, na Lei Federal n° 10.520, de
17/07/2002, sob a conducao do Pregoeiro Sr. Rafael Peixoto Amorim e sua equipe de apoio
composta par Leilane Kercia Barreto Soares e Wagner Barros Serrano, nomeados pela
Portaria n° 026/2017, de 02 de Janeiro de 2017.
DATA, HORARIO E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO E PROPOSTAS serao recebidos em sessao publica
marcada para:
Dia 04 de janeiro de 2018.
As 08:00 Horas
No endereco: Na Sala da Cornissao Permanente de Llcltacoes, localizada na Rua Coneqo
Mourao, 216 altos, Centro, Jaguaribe - CE.
CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRl<;AO
OS SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I
II
Ill
IV
V

-

ESPECIFICA<;OES DOS SERVl<;OS
MODELO DE PROPOSTA DE PRE<;OS
MODELOS DE DECLARA<;OES
MODELO DE PROCURA<;AO
MINUTA DE CONTRATO

1.0- DO OBJETO
1.1- A presente licitacao tern coma objeto e a Contratacao da prestacao de services de
assessoria e consultoria tributaria e financeira, compreendendo a execucao de trabalhos
PRA<;A SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
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visando a recuperacao de receitas, junto aos contribuintes do ramo da atividade econ6mica de
telefonia fixa e m6vel estabelecidos fora do arnbito do municipio, relativamente a quaisquer
debitos, tributaries ou nae tributaries, envolvendo cadastramento in loco de im6veis e/ou
equipamentos, caso necessario, auditoria fiscal, enquadramento legal, calculo dos encargos
legais e apuracao total do debito para com a Municipio de Jaguaribe-CE.
2.0- DAS RESTRICOES E CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1- RESTRICOES DE PARTICIPACAO:
2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de suspensao,
que lhes tenham sido aplicadas, par forca da Lei de l.lcltacoes nQ 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteracoes posteriores e da Lei do Preqao n° 10.520, de 10 de julho de 2002.
2.1.2-

Nao podera participar empresa com falencia decretada;

2.1.3- Nao sera admitida a participacao de interessados sob forma de cons6rcio ou grupo de
empresas;
2.1.4- Quando um dos s6cios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante participar
de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente uma delas podera
participar do certame licitat6rio.
2.2-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:
2.2.1- Podera participar do preqao qualquer pessoa juridica localizada em qualquer Unidade da
Federacao, desde que atenda a todas as exlqenclas constantes deste edital e seus anexos;
2.2.1.1- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das
Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tera que apresentar declaracao de que se
enquadra na condicao de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno porte), emitida
em papel timbrado da empresa pelo(s) s6cio(s) que detenha(m) os poderes de adrninistracao
da sociedade;
2.2.1.2 - Caso a proponente enquadrada na condicao de microempresa ou empresa de
pequeno porte nae apresente a declaracao, na forma do item anterior, essa podera participar
do procedimento licitat6rio, sem direito, entretanto, a fruicao dos beneficios previstos nos arts.
42 a 45 das Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014.
3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A docurnentacao necessaria a Proposta de Precos, bem coma a Habilitacao, devera ser
apresentada aota) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hara e
local indicado no prearnbulo deste Edital, conforme abaixo:
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO
PREGAO PRESENCIAL N° 14.12.02/2017.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02- DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 14.12.02/2017.

3.2- E obrigat6ria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRE<;OS.
3.3- Os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Precos deverao ser apresentadas por
preposto da licitante com poderes de representacao legal, atraves de procuracao publica, ou
particular com firma reconhecida. A nao apresentacao nao implicara em inabilitacao. No
entanto, o representante nao podera pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver
sendo representada por um de seus dirigentes, que devera apresentar c6pia do contrato social
e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habllltacao e as Propostas de
Precos de mais de uma licitante. Porem, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao,
podera representar mais de uma licitante junta a Cornissao, sob pena de exclusao sumaria das
licitantes representadas.
4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO- ENVELOPE N° 02.
4.1- Os Documentos de Habilitacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
4.1.1- Em originais ou publicacao em 6rgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de c6pia
autenticada em Cart6rio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento
comprobat6rio devera ser exibido exclusivamente em original;
4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese
do documento nao canter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declaracao ou reqularnentacao do 6rgao emissor que disponha sabre a validade do mesmo. Na
ausencia de tal declaracao ou requlamentacao, o documento sera considerado valido pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua ernlssao:
4.1.3- Preferencialmente, rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da
primeira a ultirna paqlna, de modo a refletir seu nurnero exato;
4.2- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N° 01.
4.2.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em
vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo rnecanlco, eletr6nico ou
manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
4.3-AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
4.3.1-A razao social, local da sede e o nurnero de inscricao no CNPJ da licitante;
4.3.2- Assinatura do Representante Legal;
4.3.3- lndicacao do prazo de validade das propostas, nae inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentacao das mesmas;
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4.3.4- Conter o valor da proposta para a prestacao dos services descritos no presente Edital,
cotada em percentual que incidira sobre o montante a ser recuperado;
4.3.5- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
4.3.6- Ocorrendo dtverqencia
extenso.

entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por

5.0- OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO DE:
5.1- HABILITA<;AO JURiDICA:
5.1.1- Cedula de identidade do responsavel legal ou siqnatario da proposta.
5.1.2- Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de
empresa individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da ata da assernbleia
que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscricao do ato
constitutive, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.
5.1.3- PROVA DE INSCRICAO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ).
b) Alvara de funcionamento.

5.2- REGULARIDADE

FISCAL E TRABALHISTA:

5.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante.
a) A cornprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da
Certidao Negativa de Tributos e Contrtbuicoes Federais e da Divida Ativa da Unlao, emitida nos
moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 003, de 02.05.2007.
b) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
5.2.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situacao - CRS e;
5.2.3- Prova de situacao regular junto
Debitos Trabalhistas - CNDT.

a

Justica do Trabalho, atraves da Certidao Negativa de

5.3- QUALIFICACAO TECNICA:
5.3.1- Atestado de capacidade tecnico emitido por pessoa juridica de direito publico, com firma
do emitente reconhecida em cart6rio, que comprove que a empresa licitante tenha prestado ou
esteja prestando services de natureza e especie condizentes com o objeto desta licitacao.
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5.3.2- Cornprovacao de que possui em seu quadro profissional mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou por contrato de prestacao de services
de profissional autonomo, que possua expertencia na area tributaria e/ou tltulo de posqraduacao, mestrado ou doutorado;
5.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
5.4.1-Certidao negativa de falencia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
PROPONENTE, Justica Ordinaria:
5.4.2- Balance patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exercfcio social, ja exigfvel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicao por balancetes ou balances provis6rios. Tratando-se de Sociedade Anonlma,
publicacao em Diario Oficial ou jornal de grande circulacao ou c6pia autenticada do Balance
Fiscal correspondente ao ultimo exercfcio social encerrado, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do licitante, com as respectivas dernonstracoes de Contas de Resultados.
5.4.2.1- Entende-se como na forma da lei, para os demais tipos societarlos, o Balance
Patrimonial (inclusivetermos de abertura e encerramento do Livro Diario no qual se
encontra transcrito)devidamente chancelado na Junta Comercial da sede da licitante atraves
de selo de autenticacao e registro, conforme o caso, ou no cart6rio de tftulos e documentos,
conforme a natureza jurfdica da empresa. Acompanhado da Certidao de Regularidade
Profissional - CRP do Contador que assina o documento, dentro de seu prazo de validade.
5.5- OUTRAS EXIGENCIAS:
5.5.1- Declaracao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, incise XXXIII da CF/88,
conforme modelo do Anexo Ill - Modelo n° 01.
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5.5.2- Declaracao de que atende a todas as exiqencias requeridas para habilltacac neste
processo e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condicoes previstas no
instrumento convocat6rio, conforme modelo constante do Anexo 111 - Modelo n° 02.
5.5.3- Declaracao de Adirnplencia, expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestao do
Municfpio de Jaguaribe/CE, em horario de atendimento ao publico (07:30 hs as 11 :30 hs).
Observacao: para expedicao da declaracao sera necessario a CND do Municfpio (Jaguaribe).
6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1- A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, dirigida por um(a)
Pregoeiro(a), a ser realizada no endereco constante do Prearnbulo, de acordo com a leqislacao
mencionada no prearnbulo e o conteudo deste edital.
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6.2- Antes do inlcio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame,
deverao se apresentar para credenciamento junta aota) Pregoeiro(a), devidamente munidos
de documentos que os credenciem a participar desta licitacao, inclusive com poderes para
forrnulacao de ofertas e lances verbais.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presenca dos representantes dos licitantes,
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) Pregoeiro(a)
recebera, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas
de preco e a docurnentacao exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
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presenca dos participantes.

6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
sera aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante credenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do
procedimento licitat6rio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua
representada.
6.5.1- Por credenciamento entende-se a apresentacao conjunta dos seguintes documentos:
a) documento oficial de identidade;
b) documento que comprove a capacidade de representacao, na forma da lei, inclusive com
outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certaine, em name da licitante.
' ·
c) Declaracao que atende a todas as exiqencias requeridas para habilitacao no referido PREGAO
PRESENCIAL, na forma do Modelo n° 02 do Anexo Ill deste edital.
6.6-Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao,
s6cio-gerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados
documentos que comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua
elelcao, etc.), nos quais estejam expresses seus poderes para exercer direitos e assumir
obriqacoes em decorrencia de tal investidura.
6. 7-Nos demais casos deverao ser apresentados procuracao par instrumento publico au
particular, este ultimo com firma reconhecida em cartorio e acompanhada de c6pia do ato de
investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de eleicao do outorgante,
etc.), conforme modelo constante do Anexo IV deste edital.
6.8- Em se tratando de Microempresa au de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos
nos arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tera que apresentar declaracao de que se enquadra
na condicao de ME (Microempresa) au EPP (Empresa de Pequeno porte), emitida em papel
timbrado da empresa pelo(s) s6cio(s) que detenha(m) as poderes de adrninistracao da
sociedade;
·
6.9- Caso o proponente enquadrado na condicao de microempresa au empresa de pequeno
porte nao apresente a Certidao, na forma do em anterior, este' podera participar do
procedimento licitat6rio, sem direito, entretanto, a fruicao dos beneffcios previstos nos arts. 42
a 45 da Lei Complementar n.? 123/2006.
6.10-Estes documentos (originais ou c6pias autenticadas em Cartorio)" deverao ser entregues
fora dos envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura
dos envelopes "Propostas de Precos".
6.11-A nae apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de
credenciamento do preposto nao lnabilitara o licitante, mas irnpedira o oferecimento de lances
verbais pelo Jicitante durante a sessao do preqao ate que seja cumprido o disposto nos itens
6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso.
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6.12-No decorrer do procedimento licitat6rio, os licitantes poderao nomear representantes,
caso nao os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os
documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, nao sera admitida a participacao de
um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
7 .0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATO RIOS
7.1- 0 Preqao sera realizado na forma presencial.
7.2- O julgamento da licitacao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas
etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao criteria do Menor
Preco por Global.
7.2.1- A etapa de classificacao de precos compreendera a ordenacao das propostas de todos
os licitantes, a classiflcacao inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, a
oferta de lances verbais dos licitantes proclamados para tal a classittcacao final das propostas
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
7.2.2- A etapa de habllitacao, declaracao do licitante vencedor e adjudicacao cornpreendera a
verificacao e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacao"
do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exiqencias
constantes do presente edital, bem como a declaracao do licitante considerado vencedor do
certame e a adjudicacao, sendo esta ultima feita caso nao ocorra interposicao de recurso.
7.3- Ap6s a entrega dos envelopes nao cabera deslstencia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classificacao das propostas e habilitacao, sera
lavrada ata circunstanciada, que rnencionara todas os licitantes, as propostas apresentadas, as
observacoes e irnpuqnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorrencias que interessarem ao
julgamento da licitacao, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por
todos os representantes presentes dos licitantes ou por representantes entre eles escolhidos,
sendo o nurnero minima de dois licitantes;
7.5- A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe
de Apoio, por qualquer meio de reproducao mecanica ou eletronlca, como a fotoqrafica,
clnernatoqrafica, fonoqrafica ou de outra especie. O(A) Pregoeiro(a) comurucara aos licitantes
qual o meio de grava9ao estara utilizando e os registros decorrentes desta poderao ser
utilizados para cornprovacao de atos e fates nele contidos, sendo quesera arquivada por um
periodo de 60 (sessenta) dias ap6s a data da reunlao,
·
7.6- 0 licitante vencedor sera convocado a apresentar a proposfa de preco definitiva,
devidamente ajustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da minuta de contrato
constante do Anexo V deste edital.
7.7- 0 Municipio de Jaguaribe se reservara ao direito de efetuar diliqenclas visando confirmar
as informacoes apresentadas pelo licitante sobre as caracteristicas dos services ofertados.
Caso sejam encontradas discrepancies entre informacoes contidas em documentacao
impressa e na proposta especifica, prevalecerao as da proposta. Se .lnexequlveis, este fato
implicara na desclassiflcacao da proposta da licitante.

8.0- DA FASE DE CLASSIFICA<;AO DE PRE<;OS
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8.1- serao abertos os envelopes "Proposta de Pre90" de todos os licitantes e o Pregoeiro
informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o
fornecimento do(s) objeto(s) da presente Iicitacao e os respectivos valores ofertados.
8.2- O Pregoeiro fara a ordenacao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos
os licitantes, classificando o licitante com proposta de Menor Pre90 por Global e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10,0% {dez por
cento) relativamente a de menor preco, para que seus representantes participem dos lances
verbais.
8.2.1- Quando nao forem verificadas no minimo 03 (tres) propostas de precos nas condicoes
definidas no item 8.2, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maxima 03 (tres),
para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos
oferecidos nas propostas escritas.
, .

ti
·... :.·,

8.2.2- 0 Pregoeiro podera consultar a todos os licitantes que apresentaram propostas de
precos superiores ao menor preco, se estes desejam participar da fase de lances verbais com
preco inferior ao ja estabelecido nesta fase.

a

8.3- Em seguida, sera dado inicio etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3.10 Pregoeiro convidara individualmente os representantes dos licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os
demais, em ordem decrescente de preco.
8.3.2- 86 serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3- Caso nao mais se realizem lances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva
e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de menor preco.
8.3.4- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbals, ficando sua ultima
proposta registrada para classificacao, no final da etapa competitiva.
·
8.3.5- Ap6s o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificar{a existencla de ME e
EPP, para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo coma previsto no
item 9.
~··
.

~::

:i

8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificacao final das propostas, o
Pregoeiro exarninara a aceitabilidade do primeiro classificado, quanta ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
':,

'

8.4.1- Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de rnenor preco e os valores
estimados para a contratacao,
•,
8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inlcialmente classificadas sem que
se realizem lances verbais, o desempate se fara par sorteio, em ato publico, na pr6pria sessao
do Preqao, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.
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8.5.1-

Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicara os criterios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:

8.5.1.1-

Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preco.

8.5.1.2- Para efeito do disposto no 8.5.1.1,

ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte

forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco
minutos, sob pena de preclusao, situacao em que sera adjudicado ~m seu favor o objeto
licitado;
,;.

; ·-r:

II - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hip6tese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificat6ria, para o exercfcio do mesmo
direito, tarnbern todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusao;
Ill - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste
Edital, sera realizado sorteio para definir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.5.1.3-

Na hip6tese da nae contratacao nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.1.5- Ap6s o desempate, podera o pregoeiro ainda negociar um melhor preco caso ela nae
atinja o valor de referencia definido pela adrninistracao publica.
!

-};'.',_;::

8.6- Nas situacoes em que nao se realizem lances verbais, ou depois de declarado o
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta nae for aceitavel ou no exame de oferta
subsequente, o Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preco melhor para a Adrninistracao.

t ·.
·{

t·

8. 7- Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se ·'o licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
t(,
'.! : Jk:,!i

8.8- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentq'i1exigidos no Envelope
n." 01 (Proposta de Preco), ou os apresentarem em desacordo com cestabelecido neste edital,
ou com irregularidades, bem coma os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis, serao considerados desclassificados, nao se admitindo cornplementacao
posterior.
8.8.1- Considerar-se-ao precos manifestamente inexequfveis aqueles- que forem simb61icos,
irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos.
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8.9- Em caso de diverqencia entre informacoes contidas em documentacao impressa e na
proposta especifica, prevalecerao as da proposta. Em caso de diverqencia entre tnformacoes
contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porern nao exigidos,
prevalecerao as primeiras.
9.0- DA FASE DE HABILITA<;AO E DO JULGAMENTO
9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitacao" desta licitante.
9.2- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
n° 02 (Documentos de Habilitacao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, ou com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo
complernentacao posterior, salvo disposto no item 9.2.1.
9.2.1- Na forma do que disp6e o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a
cornprovacao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.
9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participacao neste
procedimento licitat6rio, deverao apresentar toda a docurnentacao exigida para efeito de
cornprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.
9.2.1.2- Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 02 (dois) dias uteis, contado a partir do momenta em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, para reqularizacao da docurnentacao, pagamento ou parcelamento do
debito, e ernissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.
9.2.1.3- A nao reqularizacao da documentacao, no prazo previsto no item anterior, irnplicara
decadencia do direito a contratacao, sem prejufzo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Adrninistracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a ticttacao.
9.2.1.4- Sera inabilitado o licitante que nao atender as exiqencias deste edital referentes a fase
de habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e
ainda, a ME ou EPP que nao apresentar a reqularizacao da docurnentacao de Regularidade
Fiscal no prazo definido no item "9.2.1.2" acima.
9.3- Constatado o atendimento das exiqencias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intencao
de interposicao de recurso.
t"'

' ·;:,

~.

9.4- Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencias habilitat6rias, o
Pregoeiro examinara a oferta subsequente, permitida reneqoclacao>- item 8.6 do edital,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificacao da habilitacao do licitante, na
ordem de classificacao, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente
ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.
· :
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9.5- O licitante declarado vencedor do certame devera apresentar, na pr6pria sessao, Proposta
de Preco formal que ratifique o ultimo lance ofertado, se for o caso. E facultado ao Pregoeiro
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacao
realizada na audlencia publica do Preqao;
9.6- Da sessao do Preqao sera lavrada ata circunstanciada, que rnencionara os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificacao, a
analise da docurnentacao exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo ser a
mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s)
credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) a sessao ou por representantes entre eles
escolhidos, sendo o nurnero minimo de dois licitantes.
9.7- Ao final da sessao, caso nao haja intencao de interposicao de recurso e o preco final seja
igual ou inferior ao previsto para a aqufsicao dos produtos sera feita, pelo Pregoeiro, a
adjudicacao ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, Posteriormente,
o processo, devidamente instruldo, sera encaminhado para as Secretarias competentes para
hornoloqacao e subsequente contratacao.
9.8- Os envelopes com os documentos relativos a habihtacao dos licitantes nao declarados
vencedores serao retirados pelos representantes dos licitantes na pr6pria sessao. Os
remanescentes perrnanecerao em poder do Pregoeiro, devidarnente , lacrados, durante 20
(vinte) dias correntes disposicao dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados,
serao destruldos.
,·

a

10.0- DOS RECURSOS

I

10.1- Ao final da sessao, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer
licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor recurse, com
registro em ata da sintese das suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (tres)
dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razoes em
igual nurnero de dias, que comecarao a correr do terrnino do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1- 0 recurse contra decisao do(a) Pregoeiro(a) nao tera efeito suspensive.
<!

,.'.

10.1.2- A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao
do Preqao, lrnportara a preclusao do direito de recurse e a acjudlcacao do objeto da licttacao
pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor.
10.1.3- A peticao podera ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata,
facultado aota) Pregoeiro(a) o exame dos fatos e julgamento imediatq qo recurse .
. ; i,1t
10.2- 0 acolhimento de recurse importara a invalidacao apenas do{iatos insuscetiveis de
aproveitamento.
~!·

·,. ¥:;(,:

10.3- Os autos do processo administrativo permanecerao com Lvista franqueada aos
interessados na respectiva Secretaria de origem.
'. .[:
.v

•

10.4- Decididos os recurses e constatada a regularidade dos ates procedimentais, o(a)
Secretariaia) de origem homoloqara o procedimento licitat6rio e adjudicara o objeto ao(s)
licitante(s) decfarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contratacao da adjudicataria.
; ;: ·.
10.5- Os recurses e impuqnacoes interpostos fora dos prazos nao serao.conhecidos.

·. t·
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11.0- DA CONTRATA<;AO

11.1- As obriqacoes decorrentes da presente licitacao serao formalizadas por termo de contrato
especlfico, celebrado entre o Municfpio, representado pelo(a) Secretaria(a) Ordenador(a) de
Despesa, doravante denominado Contratante, e o licitante vencedor, doravante denominado
contratado(a), que observara os termos da Lei n.0 8.666/93, deste edital e demais normas
pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame previo da assessoria jurldica do Municfpio.

I

11.2- 0 licitante vencedor tera o prazo de 02 (dois) dias utels, contados da devida
convocacao, para celebrar o referido Contrato, nos moldes da minuta de contrato constante do
Anexo V deste edital. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-a aplicado o disposto no item
18.7 deste instrumento convocat6rio.
1.
11.3- Se o licitante vencedor nao assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido e
facultado aota) Secretariata) Ordenador(a) de Despesa convocar as licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classitlcacao final das propostas (item 8.4 deste edital), para faze-lo em
igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pela primeira classificada, inclusive quanta aos
precos (descontos), ou revogar a licitacao.
11.4- lncurnbira a Contratante providenciar, a sua conta, a publicac;:ao{do extrato do Contrato
na imprensa oficial do rnunicipio, ate o quinto dia util do mes sequinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo procedimento se adotara com
relacao aos posslveis termos aditivos.
11.5- O licitante adjudicatario se obriga a manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigac;:6esassumidas, todas as condlcoes de habilitacao.
11.6- 0 Termo de Contrato so podera ser alterado em conformidade corn o disposto no art. 65
da Lei n.0 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
'.

·k
.s,

12.0- DO PRAZO DE DURACAO
12.1- O contrato tera um prazo de vigencia a partir da emissao da ordern de service, ate 31 de
dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lein° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores.
.t:r:__
13.0- DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

ti\

13.1- Fornecer aos Tecnicos da CONTRATADA, dentro dos prazos estabelecidos, inforrnacoes
pedidas, questionarios requeridos e originais ou c6pias dos oocumentos solicitados que
deverao ser analisados e avaliados;
-~~i

't;,;

13.2- Facilitar o acesso dos Tecnicos da CONTRATADA as informa~Oes indispensaveis ao
trabalho:
, ct)
i r:,
13.3- Viabilizar os cantatas dos Tecnicos da CONTRATADA com ,,Chefias e Autoridades
Municipais, bem coma com servidores e dirigentes de outras institulcoss, para a obtencao de
dados e informacees necessaries aos trabalhos;
. }'Y
I

~

c .

t f's;

J~~;

13.4- Tamar, em tempo habit, durante a realizacao dos trabalhos, as; qe=cisoesque se fizerem
necessarias ao seu prosseguimento;
~-

)~~-·
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13.5- Propiciar uma sala, devidamente mobiliada, onde os Tecnicos da CONTRATADA e da
PREFEITURA possam instalar-se para a realizacao dos trabalhos;

II

13.6- Realizar os pagamentos nas condicoes e datas previstas;
13. 7- Atestar, ao final dos trabalhos, par escrito, o cumprimento deste Contrato, quanta ao grau
de essencialidade do trabalho realizado, a transferencia de tecnologia do service empreendido,
ao nivel de satisfacao com o resultado obtido, a qualidade do projeto executado e ao respeito
as obriqacoes assumidas.
13.8- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
13.9- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionaJa com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas.
14.0- DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)
I

14.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condicces e prazos estabelecidos
no PREGAO PRESENCIAL N° 14.12.02/2017, neste Termo Contr.atual e na proposta
vencedora do certame;
j t;'l
-;

,{;·~;

14.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em ,cbmpatibilidade com as
obrlqacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e oualificacao exigidas na Lei de
Licitacoes;
'
r

14.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execucao do obje~ocontratual;

'

tl

14.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos,,"a~ maneira que nao se
prejudiquem o born andamento e a boa ~restac;:aodos services;

f'

14.5- Facilitar a acao da FISCALIZA<;AO na inspecao dos services.' prestando, prontamente,
os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
.~.
;, :·,\t.·,
}

·~/

f

14.6- Realizar OS servicos Segundo O prazo e a orlentacao tec~id~1 e metodol6gica dos
Princfpios Basico da Administracao Publica;
;t
l

14.7- Providenciar a imediata correcao das deficiencies el au irreguifat1 ades apontadas pela
Contratante;

~.·.(·:.· :~:.,.·.:.:
)(~;:;_~:::,

14.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, ,~~lfo tarnbern de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indlretamente, incidam sabre
a prestacao dos services contratados inclusive as contribuicoes ·p~~videnciarias fiscais e
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de traba.lH.o, etc, ficando exclufda
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe po1}:feventuais autuacoes
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia
as suas obrtqacoes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe:\·
14.9- Responder, pecuniariamente, par todos os danos e/ou prejulzosrque forem causados a
Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos s'ecyic;:os;

ff:;1

:~/''ISr~~~--'
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14.10- Entregar
Contrato;

a

Prefeitura 1 (uma) c6pia de cada documento

produzido,

em virtude deste

14.11- Emitir as Notas Fiscais de Fatura, com excecao do primeiro pagamento, com um prazo
minimo de 05 (cinco) dias antes do vencimento.
15.0- DAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS
15.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
acrescirnos ou supress6es no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65, da
Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
16.0- DA RESCISAO DO CONTRATO
16.1- A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE,
incises I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

nos cases enumerados

nos

b) Amiqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia
da Administracao:
16.2- Em caso de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO,
sera esta ressarcida dos prejufzos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;

16.3- A rescisao contratual de que trata o incise I do art. 78 acarreta
previstas no art. 80, incises I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

as consequencias

17.0- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
17.1- Os valores resultantes do percentual constante na CLAUSULA SEGUNDA do Contrato
serao pagos a CONTRATADA em ate, no rnaxirno 05 (cinco) dias apes o efetivo ingresso dos
recurses nos cofres publicos municipais, mediante apresentacao
da respectiva Nota
Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das
disposlcoes contidas neste edital;
17.1.1- Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do
calendario semanal ou de expediente bancario, o pagamento sera efetuado na pr6xima data do
calendario, imediatamente posterior ao vencimento, nao incidindo qualquer cornpensacao
financeira neste perfodo;
17 .2- A CONTRA TADA devera apresentar, obrigatoriamente,
juntamente
com a Nota
Fiscal/Fatura, a Certidao Negativa de Debitos para com a Fazenda Federal, CND do INSS e
CRS do FGTS demonstrando sua regularidade;
18.0- DAS PENALIDADES
18.1-

0 licitante

que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta,
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falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer declaracao
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara
impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejufzo das multas
previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominacoes legais.
18.2- O(a) contratado(a) ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de
inexecucao total ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das inforrnacoes prestadas, garantida
a previa defesa:
I - Advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n." 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obriqacoes e responsabilidades assumidas na licita9ao;
b) outras ocorrenclas que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos services da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
II - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede Arrecadadora
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser
preenchido de acordo com instrucces fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestacao dos services
ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infracao a qualquer clausula ou
condicao do contrato, nao especificada nas demais alfneas deste inciso, aplicada em dobro na
reincidencia;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer service
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nae se efetivar nos 05 (cinco) dias que
se seguirem a data da cornunicacao formal da rejeicao;
Ill - Suspensao ternporaria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar com o
Municfpio de Jaguaribe, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabllitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Adrninistracao pelos prejulzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior.
18.3- No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e a
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 ( cinco) dias uteis para as. sancoes previstas nos
incisos I, II e Ill do item 18.2 supra e 1 O (dez) dias corridos para a sancao prevista no incisoIV
do mesmo item.

I

I

18.4- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesauro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Seo valor da multa nao for pago, ou
depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que o(a) contratado(a) fizer
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CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

t~~~~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do(a) contratado(a), o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante
processo de execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
18.5- As sancoes previstas nos incisos Ille IV do item 18.2 supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao:
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao Publica, em
virtude de atos ilfcitos praticados;
c) sofrerem condenacao definitiva par praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
18.6- As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 18.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
18. 7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da notificacao que lhe sera encaminhada, estara
sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejufzo das demais
penalidades cabiveis, par caracterizar descumprimento total da obriga9~0 assumida.
18.8- As sancoes previstas no item 18.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar
de nae vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de
acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu
desinteresse.
19.0- DA DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao orcarnentaria n°
0401.04.129.0002.2.010,
elemento de despesa n° 33.90.39.00.
20.0- DISPOSICOES GERAIS
20.1- Qualquer cidadao podera impugnar os termos do presente edital, par irregularidade,
protocolizando o pedido ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a realizacao do
Preqao, no endereco discriminado no prearnbulo deste edital, caoendo'ao Pregoeiro(a) decidir
sabre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
;

f\,

i· 'f..:J.

20.2- Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital, a licitante que nae
protocolizar o pedido, em conformidade com o disposto neste edital, ate 6 segundo dia util que
anteceder a data de realizacao do Preqao, hip6tese em que tal cornunicacao nao tera efeito de
recurso.
t,t;'l:
?!u.{
-'t:~
20.3- A irnpuqnacao feita tempestivamente pelo licitante nao a lrnpedlra de participar do
processo licitat6rio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
20.4- Acolhida a peticao contra o ato convocat6rio, sera designada nova data para a realizacao
do certame.
20.5- As normas que disciplinam este Preqao serao sempre interpretadas em favor da
amphacao da disputa entre os interessados, atendidos os interesses pubticos e o da
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Administracao, sem comprometimento da sequranca da Contratacao. Os casos omissos
poderao ser resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessao.
20.6- O nao atendimento de exiqencias formais nae essenciais nae irnportara no afastamento
do licitante, desde que sejam possiveis a afericao da sua qualidade e a exata cornpreensao da
sua proposta durante a realizacao da sessao publica deste Preqao.
20.7 A adjudicacao e a homolcqacao do resultado desta licitacao nae implicara direito a
contratacao.
20.8- Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboracao ou pela apresentacao de
docurnentacao referente ao presente edital.
·
20.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dta de inicio de contagem
e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que s6 se iniciam e vencern prazos em dia de
expediente normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.
20.10- O(A) Secretariata) Ordenador(a) de Despesas podera revogar a presente licitacao par
raz6es de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para tal conduta, devendo anula-la par ilegalidade, de offcio ou mediante
provocacao de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.? 8.666/93, nao cabendo as licitantes
direito a indenizacao.
20.11- Qualquer rnodificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao
texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
20.12- Na hip6tese de nao haver expediente na data marcada para o recebimento dos
envelopes contendo a docurnentacao e proposta, a data da abertura ficara transferida para o
primeiro dia utll subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecido.
20.13- Quaisquer duvidas porventura existentes au solicitacoes de esclarecimentos sabre o
disposto no presente edital deverao ser objeto de consulta, par escrito, a Cornissao
Permanente de Licitacao, ate 05 (cinco) dias correntes anteriores .a data fixada para a
realizacao do Preqao, que serao respondidas, igualmente par escrito&J:lepois de esgotado o
prazo de consulta, por meio de circular encaminhada somente ao~fque se cadastrarem
mediante Termo de Retirada de Edital. Demais inforrnacoes poderao. ser obtidas pelo telefone
numero, (88) 3522.1092.
., .

.;._·

20.14-As impuqnacoes referidas nos itens 20.1 e 20.2 e os recurses mencionados no item 10
deste edital, eventualmente interpostos, serao dirigidos aota) Secretarlata) Ordenador(a) de
Despesas, par interrnedio do(a) Pregoeiro(a), e protocolizados exclusivarnente no endereco
mencionado no Prearnbulo deste edital.
'•'.i.

r-'::

20.15- C6pias do edital e anexos serao fornecidas, gratuitamente, nos dlas uteis, nos horarios
de atendimento ao publico, das 07:30 as 11 :30 horas, na sala da Cornlssao Permanente de
Licitacao, localizada na Pc; Senador Fernandes Tavera, SN, Centro,
Jaguaribe-CE, ou pelo
portal do TCE. Outras informacoes poderao ser obtidas, tambem, atraves.do seguinte telefone:
(88) 3522.1092.
'

em:

i~~

:

'~ ' <','

20.16- Os interessados, ao participarem deste preqao, expressam, automaticamente, sua total
concordancia aos termos deste Edita!, nao podendo alegar, posteriormente, deslnforrnacoes
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suas ou de seus representantes.
20.17- Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Permanente de l.icitacao nos termos
da legisla9ao pertinente.
21.0- DO FORO
21.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara. para dirimir toda e
qualquer controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde [a, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Jaguaribe-CE, 18 de dezembro de 2017.

,?:~£t<~VPJ
,,r.l(;;{el Peixoto Amorim
Pregoeiro Oficial do Municipio
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ANEXO I - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

I
I

1. OBJETO RESUMIDO:
1.1. Contratacao de servicos especializados em assessoria e consultoria trioutaria visando a
recuperacao de tributos no valor estimado de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais),
junta a empresas de telefonia, estabelecidas fora do ambito do municipio de Jaguaribe,
envolvendo cadastramento in loco dos seus im6veis e/ou equipamentos, auditoria fiscal,
enquadramento legal, calculo dos encargos legais, apuracao total e cobranca do debito,
conforme condicoes constantes neste instrumento.

(i~·

l lii9

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. A Secretaria de Planejamento e Gestao necessita contratar empres;"do ramo para prestar
Assessoria e Consultoria Tecnica, com experiencia na area fiscal e trib~-taria da administracao
publica, pelas lirnitacoes do seu quadro de pessoal e de apoio flsico-rnaterial.
2.2. lnfelizmente com a queda na arrecadacao, o aumento das despesas e com o quadro
deficiente de rnao de obra qualificada e necessario recorrer a rnao de obra nao pertencentes ao
quadro de funcionarlos efetivos e temporaries.
2.3. Considerando que o service de consultoria tributarla se enquadra como "servico comum",
logo a utilizacao da modalidade preqao alern de obrigat6ria, nos terrnos.da Lei n° 1.520/2002, e
a opcao mais adequada, celere e de menor custo para a Administra9a()_.;:;
2.4. Ressaltando que comum, nao significa necessariamente considerar o service desprovido
de complexidade, mas tao somente passive! de pronta identificacao a partir de especificacoes
usuais.
3. DETALHAMENTO:
3.1. 0 presente Contrato subordina-se ao regime de execucao de empreltada por preco global,
sendo dele decorrentes as seguintes obriqacoes:
1- DA CONTRATADA:
a) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONT'}\"(,ANTEou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao ex h.iindo ou reduzindo a
responsabilidade a fiscalizacao do CONTRATANTE;
},
.
b) Responsabilidade pelo pessoal empregado nos services, o kq at nao tera, com o
CONTRATANTE, nenhum vinculo empregaticio, bem como pelos ;~ncargos trabalhistas,
prevtdenclarlos, fiscais e comerciais, resultantes da execucao .deste Contrato, e pelo
1 : ·.
cumprimento das normas de higiene e sequranca do trabalho;
c) Substituicao de qualquer empregado que a julzo do CONTRATAN!E,seja inconveniente ou
incompetente na execucao do service;
1 1;..J''
d) Manutencao durante toda a execucao do Contrato, em compatibuidade com suas
obriqacoes, de todas as condicoes de habiiitacao e qualificacao, e~igjdas na licitacao, bem
como arcar com as despesas decorrentes das obriqacees assumidas.i': ·!::Af.-,.,.

~<

J,~:

e) Manutencao permanente, na dlrecao do service, de um profissional;q~alificado, obrigando-se
a substitui-lo e retira-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se
relacione a qualquer tltulo, mediante solicltacao do CONTRATANT~1-.gUe fica dispensada de
declinar os motivos determinantes dessa decisao.

l'~;f

ti

f \t.::,
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f) Aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acrescirnos ou supressoes que se fizerem
necessaries do objeto ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, observadas
as condicoes definidas no§ 1°, do art. 65 da Lein°. 8.666/93.
g) Manter permanentemente equipe tecnica indicada em sua proposta que assuma perante a
fiscalizacao do CONTRATANTE a responsabilidade tecnica e legal dos services, ate a entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer deterrninacao de emerqencia
que se torne necessaria.
h) Facilitar a acao da fiscalizacao na inspecao dos services, em qualquer dia ou hora normal de
expediente, prestando todas as inforrnacoes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa.

iiJ1

11- DO CONTRATANTE:

a) Facilitar o acesso da Contratada, as instalacoes onde os servicos serao executados;
b) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, nas condicoes pactu~das no presente termo.
Paraqrafo unlco, E obriqacao comum o cumprimento dos prazos fixados'neste
instrumento.
;; ..,,

' i.
t,

4. DESEMBOLSO:

;

~'

4.1. A rernuneracao esta condicionada estritamente ao fato de o ben~ff~io economico estimado
vier a se concretizar e somente ap6s a homoloqacao pela autoridade tributaria competente ou
ap6s decisao judicial transitada em julgado, sendo comprovado atraves de DAM (Documento
de Arrecadacao Municipal) ou dep6sito efetuado em conta corrente- do municfpio, ap6s a
apresentacao do Relat6rio de Atividades e de Resultados, mediante' aapresentacao de Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente.
:. L

. "J

5. PRAZO:

, ;~:

r-

j

5.1. 0 prazo estimado para prestacao dos services de consultoria e assessoria tributaria sera
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da leqislacao vigente.
t~

6. PRECO:

\
t

;i~

i.
i
._

.t·

6.1. A licltacao sera realizada pelo menor valor, sendo conside[~~o o vencedor aquele
interessado que ofertar o menor percentual a ser pago a titulo de remµri~rai;:ao,considerando o
beneficio, ou melhor, o valor recuperado, seja administrativamente ou!jt{dicialmente.
6.2. 0 percentual rnaximo aceitavel e de 20% (vinte por cento) sci_b~e o eventual beneficio
econornico estimado para o Municfpio.
f: i .
6.3.

Encontram-se inclusos no valor supramencionados todos

:~_f

cu~tos necessarios a

prestacao dos servicos contratados.

i:_I_~.•

7. DESCRICAO DOS SERVICOS:

1

.

.f:

*L!f
7.1. Consultoria Tributaria Especializada junta Secretaria de Planeja~~nto e Gestao:
7.2. Consultoria Tributaria Especializada junta ao Setor de Tributos; .~'. 1:
7.3. Consultoria durante a execucao do levantamento cadastral;
\:j 7.4. Consultoria na elaboracao de planilhas, com aplicacao dos indices legais, nos termos da
leqislacao tributaria;
7.5. Consultoria na analise de encargos legais, nos termos da legislac;:~dtributaria;
7.6. Consultoria na analise das lnformacoes fornecidas pelos contribuint~s;
7.7. Consultoria no Procedimento Administrativo Fiscal;
~, i·.

a

l~
f-f
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7.8. E, apoio, nos ambitos judicial e extrajudicial, durante todo o procedimento fiscal, ate a
ultima instancia de qualquer julzo ou tribunal.
8. CLASSIFICA<;AO OR<;AMENT ARIA:

8.1. As despesas com a execucao do presente contrato correrao no presente exercfcio, a conta
da seguinte dotacao orcarnentaria:
8.2. E no pr6ximo exercfcio, a conta da dotacao orcarnentaria prevista para atender a despesas
de mesma natureza, tudo nos termos da Lei n° 4.320/64.
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ANEXO 11- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
(Carta de Apresentacao)

\

Local de Data

A

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE.
Cornissao Permanente de Licitacao
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos, cujo qbjeto e a Contratacao da
prestacao de services de assessoria e consultoria trioutaria e financeira, compreendendo a
execucao de trabalhos visando a recuperacao de receitas, junto aosj cbntribuintes do ramo da
atividade econornica de telefonia fixa e m6vel estabelecidos fora ;do arnbito do municipio,
relativamente a quaisquer cebltos, trloutarlos ou nao tributarios, envolvehdo cadastramento in loco
de im6veis e/ou equipamentos, caso necessario, auditoria fiscal, enqua~ramento legal, calculo dos
encargos legais e apuracao total
debito para com o Municipio de ,gaguaribe-CE, conforme
planilha abaixo, referente ao PREGAO PRESENCIAL N° 14.12.02/2017;' saber:

90

l
ITEM

1

VALOR
ESTIMADODE
RECUPERACAO

SERVl<;OS
contratacao da prestacao de services de assessoria e
consultoria tributaria e financeira, compreendendo a
execui;:ao de trabalhos visando a recuperacao de
receitas, junto aos contribuintes do ramo da atividade
econ6mica de telefonia fixa e m6vel estabelecidos fora
do ambito do municipio, relativamente a quaisquer
debitos, tributaries OU nao tributaries. envolvendo
cadastramento in loco de im6veis e/ou equipamentos,
caso necessario, auditoria fiscal, enquadramento legal,
calculo dos encargos legais e apuracao total do deblto
para com o Municipio de Jaguaribe-CE

•

.

'

1

.

f

HONORARIOS

n

·;:,

%

a. "'

VALOR
MAXIMO
HONORARIOS

,i,:.o:s-

/!,

~1~,

!; l
i

IMPORTA a nossa proposta no Indice percentual de_%
global de R$
(par extenso) a ser contratado.

J

-l.: 'fl

R$ 420.000,00

%

= . :;.--

R$ __

.oo

ft
L~,
'•·•.lt·

Vt

tt '.
~-, ,t

(par extensokPerfazendo o valor
.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tom~r'.gos '~leno conhecimento
dos services objeto desta licltacao: que nao possufmos nenhum fato irnp~ditivo para participacao
deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condic;:oe~if.Jtis!asneste edital.
PROPONENTE:
ENDERECO:
CNPJ/CPF N°:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

.

.ii>"·':
r11

----------------------------------------------------------

Nome do Representante Legal
CPFn°
_

~
i
?~

·:,,r

.J
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ANEXO Ill - MODELOS DE DECLARACAO
Modelo n? 01 (Juntar aos documentos requeridos para habllitacao)
DECLARACAO
(NOME E QUALIFICACAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nae emprega menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem empreqa menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condlcao de aprendiz;f;{ pa~ir de 14 (quatorze)
anos.
li" .·•
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as p!n~s d: Lei.
Locale data

.fz:J
f\ 1-i
',i,~ 1
"-

-------------------------------------------------------},~
Nome do representante Legal
CPF N°
-

t1:1:
f,,.,..

!;~

,-.}

• 1•

Modelo n° 02 (Juntar com os documentos apresentados paracredenciamento)

; :t

DECLARACAO

i :

(NOME E QUALIFICACAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, paraos devidos fins e sob as
penas da Lei, que atende a todas as exiqencias requeridas para 'habllitacao no PREGAO
PRESENCIAL N° 14.12.02/2017, cujo objeto e a contratacao da prestacao de servicos de
assessoria e consultoria tributaria e financeira, compreendendo a execucao de trabalhos
visando a recuperacao de receitas, junto aos contribuintes do ramo da atividade econ6mica de
telefonia fixa e m6vel estabelecidos fora do arnbito do municfpio, r~l~tivamente a quaisquer
debitos, trioutarios ou nao tributaries, envolvendo cadastramento
loco de im6veis e/ou
equipamentos, caso necessario, auditoria fiscal, enquadramento leg~l·· calcuto dos encargos
legais e apuracao total do debito para com o Municlpio de fJJ1guaribe-CE, conforme
especificacoes constantes do anexo I, parte integrante deste processol e que se submete, de
pleno acordo, a todos os termos e condicoes previstes no instrumentltnvocat6rio.

(ii

local e data

,r
f~:'

ti
!,,l

ll
Ii
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURACAO
PROCURACAO

\

OUTORGANTE: Nome e qualificacao.
OUTORGADO: Nome e qualificacao.

l'. ;(,

l'I
PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORG~1·TE, junta a Prefeitura
Municipal de Jaguaribe - CE, no processo de PREGAO PRESENCIA ·-N° 14.12.02/2017, cujo
objeto e a Contratacao da prestacao de services de assessoria "';. · onsultoria tributaria e
financeira, compreendendo a execucao de trabalhos visando a recuf ~ acao de receitas, junta
aos contribuintes do ramo da atividade econ6mica de telefonia fixa eirrt6vel estabelecidos fora
do arnbito do municfpio, relativamente a quaisquer debitos, tribufatios ou nao tributaries,
envolvendo cadastramento in loco de im6veis e/ou equipamentos, caso necessario, auditoria
fiscal, enquadramento legal, calculo dos encargos legais e apuracao fofal do debito para com o
Municfpio de Jaguaribe-CE, podendo o mesmo, assinar propostas, atas; entregar no preqao os
envelopes de habilitacao e proposta de precos, assinar toda a documeritac;aonecessaria, coma
tarnbem formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos ds:demais atos pertinentes
ao certame em name da OUTORGANTE e tudo o mais que se'.,;,fizer necessario ao fiel
cumprimento deste mandate.
~Ji
4: ,-'

f'1.·

Locale data

1' 1,
• f-

ft'
,'

. ~·

f

1

Yt
i :1
Nome do representante Legal
CPFN°
_

OBS: No caso de procuracao particular, devera constar o
outorgante, firmado par Cart6rio competente.
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ANEXO V - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL

CONTRATO N° ----CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVl<;O
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
, ATRAVES DA SECRETARIA

-----

DE
E •·-------PARA OS FINS QUE,~,i ESPECIFICAM.

'I

I

t

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
, Estado de :Cear('-;tpnt~ de direito publico
interno, inscrita no CNPJ sob o n°
, com sedei~.a .,
, em
_____
-Ce, doravante denominado PREFEITURA, nester ato representado pelo
Ordenador de Despesas da Secretaria de
, Sr, f .!
, ao final
assinado, denominado CONTRATANTE ea
_:. 1-,
, inscrita no CNPJ
sob o n°
, com endereco na Rua/Av.
fi'.!;
, n° __
, Bairro
____
,
, neste ato representada pelo Sr(a).~ f ·
,
portador(a) do CPF n°
, ao final asslnadota), denominada
CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAc;io DE SERVICOS, em
conformidade com o que consta do processo licitat6rio na mod~lidad~;iREGAO PRESENCIAL
N°
, em conformidade com a Lei n.? 10.520, de 17 de JUlho de 2002 e Lei n.?
8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.? 8.883/94 de 08.06.94, legisla9ao complementar em
vigor e pelas clausulas e condlcoes seguintes:
I, i:
a.,;,;
.1Lf
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

t;!

1.1- contratacao da prestacao de servicos de assessoria e consulto,il tributarla e financeira,
compreendendo a execucao de trabalhos visando a recupera,;:ad:-,~e receitas, junta aos
contribuintes do ramo da atividade econornica de telefonia fixa e m6vel estabelecidos fora do
arnbito do rnuniclplo, relativamente a quaisquer debltos, tribut6ri6s ou nao tributaries,
envolvendo cadastramento in loco de im6veis e/ou equipamentos, caso necessarto, auditoria
fiscal, enquadramento legal, calculo dos encargos legais e apuracao Q.(€31 do debito para com o
Mu~icf pio de Jaguaribe-CE.
,
'

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR

;

-~'r,-·,~-

!

}Ir. } .
<~ 1:
-~

-~

2.1- 0 objeto contratual tern o percentual de
%(
;;, g valor previsto para ser
arrecadado pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE, perfazen~I,~o Valor Global de R$
___
(
, em decorrencia dos servi9o~sJ>re~jstosneste contrato
e especificados na CLAUSULA PRIMEIRA acima.

I !

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

I

i·
'!'l'

3.1- O contrato tera um prazo de vigencia a partir da emissao da orcf~fh d~ service, ate 31 de
dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas preristos:na Lei n° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores.

it '.

CLAUSULA QUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS :

,,1·': !

:~t:
·~·-~

t
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4.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos
ou supress6es no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § f\ art. 65, da Lei nQ
8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA QUINTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATA<;AO
5.1- 0 objeto da licitacao sera recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentacao dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edita!.

.,1;
,ii ~-'

CLAUSULA SEXTA- DA ORIGEM DOS RECURSOS
6. 1-

As despesas deste contrato correrao por conta da oa· ·" · ao 1 Orcarnentaria n°
Elemento de Despesa 33.90.39.00.

0401.04.129.0002.2.010,

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

S:-,!J)

7 .1- Os valores resultantes do percentual constante na CLAUSULA ~,GUNDA deste Contrato
serao pagos a CONTRATADA em ate, no maxima, 05 (cinco) dias apbs o efetivo ingresso dos
recursos nos cofres publicos municipais, mediante apresentac;:"a6 da respectiva Nota
Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o ~4mprimento integral das
disposicoes contidas neste edital;
'.t

f

7.1.1- Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fis~lFatura ocorra fora do
calendario semanal ou de expediente bancario, o pagamento sera ef~tqado na pr6xima data do
calendario, imediatamente posterior ao vencimento, nao incidindq/5~ualquer cornpensacao
financeira neste periodo;
t,t·

&t·;f

7.2- A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, jJhtamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a Certidao Negativa de Debitos para com a Fazenda f~deral, CND do INSS e
CRS do FGTS demonstrando sua regularidade;
+1

t1

.. .,. ,j

CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE

8.1- Fornecer aos Tecnicos da CONTRATADA, dentro dos prazos e .

elecidos, inforrnacoes
pedidas, questionarios requeridos e originais ou c6pias dos docL "·entos solicitados que
deverao ser analisados e avaliados;
!
' .. , ·
§.,
.
.,y

l

8.2- Facilitar o acesso dos Tecnicos da CONTRATADA as infor
trabalho;

1

-~

f,~ '.
~j:_

oe5' indlspensaveis ao

l

),

I

8.3- Viabilizar os contatos dos Tecnicos da CONTRATADA co!J~he~as e Autoridades
Municipais, bem como com servidores e dirigentes de outras institui~~es, para a obtencao de
dados e inforrnacoes necessaries aos trabalhos;

_;j,. i'

8.4- Tamar, em tempo habil, durante a realizacao dos trabalhos, as_tqecisOes que se fizerem
necessartas ao seu prosseguimento;

Jr} }

8.5- Propiciar uma sala, devidamente mobiliada, onde os Tecnicos~fa C~ONTRATADA e da
PREFEITURA possam instslar-se para a reanzacao dos trabalhos;
1!::_' ~
'f

.I
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8.6- Realizar as pagamentos nas condicoes e datas previstas;

8.7- Atestar, ao final dos trabalhos, par escrito, o cumprimento deste Contrato, quanta ao grau
de essencialidade do trabalho realizado, a transferencia de tecnologia do service empreendido,
ao nivel de satisfacao com o resultado obtido,
qualidade do projeto executado e ao respeito
as obriqacoes assumidas.

a

I

8.8- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
8.9- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos cases que exigem providencias corretiva_~...

9.0- DAS OBRIGA<;:6ES DA CONTRATADA

fl'.; i
Ji;

9.1- Execu!ar o objeto do Contrato de conformidade com as condic;:O~pJ;e prazos estabelecidos
no PREGAO PRESENCIAL N° 14.12.02/2017,
neste Termo C9.ri\ratual e na proposta

·a;J
,•'~ ,r·

vencedora do certame;

'

.-.,

9.2-

Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em \~tmpatibilidade com as
obriga\;Oes assumidas, todas as condicoes de hablutacao e qualifi'j"t.ao . exigidas na Lei de

Jl .

Licltacoes;

9.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execucao do obj~tf contratual;
9.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos,~e ~aneira que nao se
prejudiquem o born andamento e a boa prestacao dos services:
fi}t ·

l~,.

9.5- Facilitar a acao da FISCALIZA<;Ao

fit .

na inspecac dos services. p~~~tando, prontamente,
que forem solicitados pela CONTRAT ANTE;

esclarecimentos

os

9.6- Realizar os services segundo o prazo e a orientacao tecnica e ml\2dol6gica dos Principios
Basico da Administracao
~~~t:~~!~nciar

Publica;

a imediata correcao das. deficiencias

f'} ·•

e/ OU irreg~,dats apontadas. pela

9.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambe~[2e sua responsabilidade
o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, :incid~-;· ~ sobre a prestacao dos
servicos contratados inclusive as contribuicoes previdenciarias fiscais:"·[··~.parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluldr :qualquer solidariedade
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE por eventuais autua<;p'.ts administrativas e/ou
ju_diciais uma vez que a_inadimpl~~cia da CONT~ATADA, comirefert~t:ia ~s suas obrigac;:6es,
nao se transfere a Prefeltura Municipal de Jaguanbe - CE;
·
t

f::f

9.9- Responder, pecuniariamente,

por todos os danos e/ou prejurzil.qu; forem causados
Uniao, Estado, Municfpio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos s:ervic;:os;

~~;

9.10- Entregar

a

·',)'·

a

Prefeitura

I:

1 (uma) copia de cada documento prot~~id~, em virtude deste

jj i .

9.11- Emitir as Notas Fiscais de Fatura, com excecao do primeiro pagamento, com um prazo
minimo de 05 (cinco) dias antes do vencimento.
.
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CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES

10.1- 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer declaracao
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara
impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas
previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominacoes legais.
10.2- O(a) contratado(a) ficara, ainda, sujeita as seguintes p~l!ndades, em caso de
inexecucao total ou parcial do contrato, erro de execucao, exec\,W ·.o iqiperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informa;ii;; es prestadas, garantida
a previa defesa:
1·
.
· '{!

: . .

I - Advertencia, sancao de que trata o incise I do art. 87, da Lei·,
aplicada nos seguintes casos:

t'

'I

8.666/93,

podera ser

a) descumprimento das obriqacoes e responsabilidades assumidas nillcitac;ao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvlrnento dos services da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave. ~.~ .

r,

II - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer aqencia integrant~da Rede Arrecadadora
de Rec~itas Municipais, P?r mei~ de Doc~mento de Arrecadacao {fi.!unicipal - DAM, a ser
preenchldo de acordo com instrucoes fornecldas pela Contratante):

t;

~i

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso t~'prestac;aodos services
ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infrac;ac{~ qualquer clausula ou
condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste incise, aplicada em dobro na
reincidencia:

{~

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa emJcprrigir qualquer service
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetiv · · os _05 (cinco) dias que
se seguirem a data da comunicacao formal da rejelcao:

J; '"; -. ,
q~-

Ill - suspensao temporaria de partlcipacao em licitacao e impedi
Municipio de Jaguaribe - CE, por prazo nao superior a 05 (cinco) an
i

~ \

to de contratar com o
.~~.

'ii

• •

~

"

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com
drnlnlstracao · Publlca,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou at1t ,:que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administracao pelos prejulzos resultantes e depois de decorrido o prJzo da sancao aplicada
com base no inciso anterior.

i~! ·

Jo

10.3- No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o di!to
contradit6rio e a
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para a~Jsa~c;6es previstas nos
~~i~:ss~~ i~el~.do item 10.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sa,,o p{evista no incisoIV
lf'.f.

;;

10.4- 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro My_nicipal no prazo de 05
(Cinco)dias a contar da notificaciio OU decisilo do recurso. Se O Valorl mra nilo for pago, OU
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depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que o(a) contratado(a) fizer
jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do(a) contratado(a), o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municlpio e cobrado mediante
processo de execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
10.5- As sancoes previstas nos incisos Ille IV do item 10.2 supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
a) praticarem atos illcitos, visando frustrar os objetivos da llcitacao;
b} demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao Publica, em
virtude de atos ilicitos praticados;
, t
c) sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dplpsos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

ii ~

10.6- As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 10.2 sup_ri-.poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa evia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,

Ip

f:, ,

10.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, en{".irmar o Contrato dentro
do prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da notificacao que lhe s~l/3 encarninhada, estara
sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, -~~m prejulzo das demais
penalidades cablveis, por caracterizar descumprimento total da obrigl;ioa:sumida.
10.8- As sancoes previstas no item 10.7 supra nae se aplicam as demlis licitantes que, apesar
de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem cf yermo de Contrato, de
acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) b~tasr comunicarem seu
desinteresse.

f1\

CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1- A rescisao contratual podera ser:

·

tf .
ti_\ ·
\it

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, noi"casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
.
b) Arnlqavel, por acordo entre as partes, mediante autorlzacao es~tija ~ fundamentada da

ti .,

~~t~~:;~7.t~;tc,~tente, reduzida a termo no processo licitat6ril

7,,~t1 t

.d';~quf haj; """"

11.2- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art.
Lei n° 8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos P,fejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
11.3- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 a~l'reta; as consequencias
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
·
~, · -~
j
CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS
j
.'J.

·i~ -~
ill

12.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a manif s ar;a'o final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
12.2- Obrlqacao do contratado de manter, durante toda a execijc;ao do Contrato, em
compatibilidadecom as obrigayOes por ele assumidas, todas as 1iy6;s de habilitayiio e
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, SIN - CENTRO -JAG
UARIBE - CEARA
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qualificacao exigidas na licitacao.
CLAUSULA'DECIMA - TERCEIRA - DO FORO

13.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe - CE, para conhecimento das questoes
relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e
legais efeitos.
_____

-Ce,_

de

de

Nome do Ordenador de Despesas
Secretaria de
----CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
01.
Nome:
CPF:

-------------

02.
Nome:
CPF:

_
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