TOMADA DE PRE«;;OS N° 22.09.01/2020
LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL PARA
CONTRATA<;AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA
TECNICA COM FOCO NO ESTUDO DE IMPACTO
FINANCEIRO E FISCAL GERADO PELA PANDEMIA
DA COVID·19 E O ESTUDO DE VIABILIDADE
FINANCEIRA E PRODUCAO DE MINUTA DA
REDACAO DE PLANO CARGOS E CARREIRAS DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE
JAGUARIBE/CE,
CONFORME
ESPECIFICACC>ES
CONST ANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.
A Secretaria de Planejamento e Gestao do municipio de Jaguaribe, atraves da Comissao Permanente
de Licitacao, devidamente nomeada peta Portaria n° 01/2020 de 02 de janeiro de 2020, torna publico
para conhecimento dos interessados que na data. horario e local abaixo previsto, abrira licitac;ao na
modalidade Tomada de Prec;os, do Tipo Menor Preco Global, para atendimento do objeto desta
licitacao, de acordo com as condicoes estabelecidas nesta Tomada de Prec;os, observadas as
dlsposicoes contidas na Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93, e suas alteracoes posteriores.
HORA, DATA E LOCAL:
Os "DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO" e "PROPOSTAS DE PRE<;OS" serao recebidos em sessao
publica marcada para:
Do dia 09 de outubro de 2020. As 08:00 Horas,
No endereco: Sala de Licitacoes, localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota,
Jaguaribe/CE.
Constituem parte integrante desta Tomada de Precos, independente de franscricao, os seguintes
anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO Ill
ANEXOIV

•

ANEXOV

TERMO DE REFERl=NCIA
MODELO DE PROPOSTA DE PRE<;OS.
MINUTA DO TERMO CONTRATUAL.
MODELO DE DECLARA<;AO (Artiga. 27, incise V, da Lei Federal n° 8.666/93 e
incise XXXIII do art. 7Q da Constituicao Federal).
MODELO DA CARTA DE FIANCA BANCARIA.

1.0- DO OBJETO
1.1- A presente Iicitacao tern como objeto a Contratacao de services de assessoria tecnica com foco
no estudo de impacto financeiro e fiscal gerado pela Pandemia da Covid-19 e o estudo de viabilidade
financeira e producao de minuta da redacao de Plano Cargos e Carreiras dos Servidores Publicos do
Municipio, junta a Secretaria de Planejamento e Gestao de Jaguaribe/CE.
1.2- O total da despesa estimada para o service e de R$ 81.666,67 [oitenta e um mil seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
2.0- DAS RESTRICC>ESE CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1- RESTRICC>ESDE PARTICIPACAO
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2.1.1- Nao podera participar empresa declarada lnldonea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas neste municipio, por forca da Lei n. 0 8.666/93 e suas atteracoes posteriores;
2.1.2- Nao podera participar empresa com falencia decretada;
2.1.3- E vedada a participacao em consorcio ea subcontratacao parcial ou total para a execucao do
objeto desta licitac;ao;
2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.2.1- Podera participar do presente certame licitat6rio pessoa jurfdica, devidamente cadastrada na
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, ou nao cadastrada, que atender a todas as condlcoes exigidas
para cadastramento ate o 3° (terceiro) dia anterior a data para abertura do certame, observada a
necessaria qualiflcacao.
2.2.2- Os Documentos de habilltacao e as Propostas de Precos poderao ser apresentados par
preposto do(a) licitante com poderes de representacao legal, etraves de procuracao publica ou
particular. A nae apresentacao nao irnplicara em inabllitacao, no entanto, o representante nao podera
pronunciar-se em name do(a) licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus
dirigentes, que comprovem tal condicao atraves de documento legal.
2.2.3- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de habllttacao e as Propostas de Prec;os de
mais de um(uma) licitante, porem, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera
representar mais de uma licitante junta a Cornissao de Licitacao, sob pena de exclusao sumaria
dos(as) licitantes representados(as).
2.2.4- No caso do(a) licitante ser representado(a) por procurador(a), devera ser apresentada
procuracao por instrumento publico ou particular. Em qualquer dos casos aqui citados, o documento
s6 sera aceito se apresentado em original ou por c6pia autenticada em cart6rio ou por servidor da
Administracao publica;
2.2.5- 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
conclcao 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 admintstracao da sociedade, conforme
modelo em anexo.
2.2.6- Caso a proponente enquadrada na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte
nao apresente a declaracao, na forma do item anterior. essa podera participar do procedimento
licitat6rio, sem direito, entretanto, a fruic;ao dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014.
2.2.7- A nae apresentacao do documento previsto no item 2.2.5 acima nao impedira a participacao na
ucltacao, porern, o(a) participante nao tera direito a frui9ao dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45
da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014.
3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A docurnentacao necessaria a Habilltacao e as Propostas de Precos deverao ser apresentadas
simultaneamente a Cornissao de Licitacao, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e
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local indicado no prearnbulo deste Edital, conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
TOMADA DE PRECOS N° 22.09.01/2020

A PREFEITURA

MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 22.09.01/2020
3.2- E obrigat6ria a assinatura de quern de direito do(a) PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRE<;OS.
4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO- ENVELOPE "A".
4.1- Os Documentos de Habilitacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicacao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de c6pia
autenticada em Cart6rio ou por servidor da Adrninistracao Publica, exceto para a garantia, quando
houver, cujo documento comprobat6rio devera ser exibido exclusivamente em original;
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese do
documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracao
ou regulamentar;ao do 6rgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausencia de tal
declaracao ou reqularnentacao, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua ernissao;
4.2- OS DOCUMENTOS PARA CONSISTIRAO DE:
4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo
de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitacao.
4.2.2- HABILITACAO JURIDICA:
4.2.2.1- Cedula de identidade do responsavel legal ou siqnatarto da proposta ou documento
equivalente.
4.2.2.2- Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos (quando nao
consolidado), 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 assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades clvls, inscrlcao
do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercicio. As sociedades de advogados
devem ser devidamente registradas na secao da Ordem dos Advogados do Brasil correspondente a
sede da sociedade licitante.
4.2.2.3- Prova de inscricao na Fazenda Federal (CNPJ);
4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante.
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a) A comprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao
Negativa de Debitos relativos aos Tributos Federais e a Dlvida Ativa da Uniao, emitida nos moldes da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1. 751, de 02.10.2014;
b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de cernoao
Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
4.2.3.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi90 - FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situacao - CRS. e
4.2.3.3- Certldao Negativa de Debitos Trabalhista (CNDT} emitida pela Justica do Trabalho.
4.2.4- QUALIFICACAO TECNICA:
4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade tecnlca emitido par pessoa juridica de direito
publico ou privado, com identiticacao do assinante, que comprove que o(a} licitante tenha prestado ou
esteja prestando services de natureza e especie condizentes com o objeto desta licita~ao,
especificados no Anexo I deste edital.
4.2.4.2- Comprovacao da PROPONENTE possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega dos documentos, pelo menos, 01 (um) Advogado(a). devidamente inscrito e em situacao
regular junta a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, que devera ser comprovada atraves de
certidao emitida pela referida lnstituicao e dentro do prazo de validade.
4.2.4.2.1-

0 vfnculo do Advogado(a) com a proponente, podera ser comprovado do seguinte modo:

a) Se socio, comprovando-se a participacao societaria atraves de c6pia do Contrato social e aditivos,
se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;
b) Se empregado, comprovando-se o vfnculo empreqatlcio atraves de copia da Ficha ou Livro de
Registro de Empregado e da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS;
c) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de service, vigente na data de abertura deste
certame, assinado por ambas as partes.
·
4.2.5- QUALIFICAvAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
4.2.5.1- Tratando-se de Sociedade An6nima, publlcacao em Diario Oficial ou jornal de grande
circulacao ou c6pia autenticada do Balance Fiscal correspondente ao ultimo exercicio social
encerrado, devidamente registrado/homologado na Junta Comercial da sede do licitante, com as
respectivas dernonstracoes de Contas de Resultados. Os demais tipos societartos deverao
apresentar c6pias do Balance Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social,
inclusive termos de abertura e encerramento do livro diario, devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede do licitante (ou no cart6rio de titulos e documentos,
conforme a natureza juridica da empresa) e assinado por contador habilitado, reservando-se a
Cornissao o direito de exigir a apresentacao do Livro Dlario para verificacao dos valores.
4.2.5.1.2-A licitante com menos de 1 (um) ano de existencia apresentara balance de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional
credenciado na forma exigida no item 4.2.5.1 deste edital.
4.2.5.2- Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
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
juridica.

4.2.5.3- Garantia de manutencao da proposta, no valor de R$ 816,67 (oitocentos e dezesseis reais
e sessenta e sete centavos), correspondente a 1,0% (um por cento) do valor estimado da licitacao,
previsto no subitem 1.2 deste Edital, a ser recolhida no BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2199-7,
CONTA-CORRENTE N° 4768-6, de titularidade da Prefeitura de Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob on°
07.443.708/0001-66, a qual sera encaminhada ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizara o
recibo especifico e definitivo, caso a garantia apresentada esteja devidamente regular.
4.2.5.3.1-A
garantia de rnanutencao de proposta, quando nao recolhida em moeda corrente nacional,
tera o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de
Habllltacao e Propostas de Precos e devera ser recolhida na Prefeitura Municipal de Jaguaribe,
podendo ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir:
a) Caucao em dinheiro ou em titulo da divida publica, vedada
Tftulos da Divida Agraria;

a

prestacao de garantia atraves de

b) Fianca bancaria (conforme ANEXO V - Modelo da Carta de Fian1;a Bancaria).
c) Seguro-garantia.
4.2.5.3.2- A garantia de rnanutencao de proposta sera liberada ate 05 (cinco) dias uteis depois de
esgotada as fases de habilitacao (Documentos de Habilitacao) ou de ctassiticacao (Propostas de
Precos). para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou ap6s a adiudicacao, exceto para a
vencedora da licitacao. que sera liberada no mesmo prazo, ap6s a data de assinatura de Contrato,
ressalvado o disposto ao subitem 9.2 do Edital.
4.2.5.3.3- Para efeito da devolucao de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.2.6- OUTRAS EXIGENCIAS
4.2.6.1Declaracao expressa, na forma do anexo Ill desta Tomada de Precos, de que atende ao
inciso V do art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso XXXIII do art. 79. da Constituicao Federal.

4.4- 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
condlcao 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, conforme
modelo em anexo.
4.5- Caso a proponente enquadrada na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte
nao 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.
4.6- O(A) licitante devera fornecer, a titulo de informacao, nurnero de telefone. fax, e pessoa de
cantata, preferencialmente local e fotos externas e internas da empresa. A ausencia desses dados
nae a tornara inabilitada.

5.0- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE "B"
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5.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em via(s)
datilografadas/digitadas
ou impressas por qualquer processo rnecanico, eletronico ou manual, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope opaco e lacrado.

5.2-AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINOA, CONTER:
5.2.1- No caso de pessoa juridica, a razao social, local da sede e o numero de inscrlcao no CNPJ da
licitante.
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- lndicacao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da apresentacao das mesmas;
5.2.4- Valor mensa! e total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no objeto deste
Edital;
5.2.5- Correrao por conta do(a) proponente vencedor(a) todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta;
5.2.6- Ocorrendo dlverqencia entre os valores propostos. prevalecerao os descritos por extenso e, no
caso de incompatibilidade entre os valores mensal e total, prevalecera o valor mensal.
6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO
6.1- A presente licitacao na modalidade Tomada de Precos sera processada e julgada de acordo com
o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
6.2- Ap6s a entrega dos envelopes pelos(as) licitantes, nae serao aceitos quaisquer adendos,
acrescimos ou supressoes ou esclarecimentos sobre o conteudo dos mesmos;
6.3- Os esclarecimentos, quando necessaries e desde que solicitados pela Cornissao de l.icitacao
deste Municipio, constarao obrigatoriamente da respectiva Ata;

a

a

6.4- E facultado corntssao de Licitacao ou autoridade superior. em qualquer fase da licitac;ao,
promover diligencia destinada a esclarecer ou complementar a mstrucao do processo. vedada a
inclusao de documentos ou inforrnacoes que deveriam constar originariamente da proposta;
6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitat6rio, que sera
assinada pela Cornissao de Licitacao e pelos(as) licitantes presentes, conforme dispoe o § 12 do art.
43, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habnitacao e a proposta de preco
sera realizado no dia, hora e local previstos nesta Tomada de Precos;
6.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO e "B" PROPOSTA DE PREQO,
procsder-se-a com a abertura e com a analise dos envelopes referentes a documentacao;
6.8- Em seguida sera dado vistas dos documentos aostas) licitantes para que rubriquem e procedam,
se quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas em Lei;
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6.10- Divulgado o resultado da hablhtacao, a Comissao de tlcitacao, apes obedecer ao disposto no
art. 109, incise I, alinea a, da Lei de l.icltacoes, tara a devolucao aos inabilitados, dos seus envelopes
"propostas", devidamente lacrados;
6.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serao examinadas pela cormssao
e peles(as) licitantes presentes;
6.12- Divulga9ao do resultado do julgamento das propostas e observancia ao prazo recursal previsto
no art. 109, inciso I, alinea b, da Lein° 8.666/93;
6.13- Ap6s a fase de habititacao, nao cabe desistencla de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Cornissao de t.icltacao.
7.0- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO
A-AVALIA<;AO DOS DOCUMENTOS OE HABILITACAO- ENVELOPE "A"

7.1- Compete exclusivamente a Cornissao de Licitacao avaliar o merito dos documentos e
informacoes prestadas, bem come julgar a capacidade tecnica de cada licitante e a exequibilidade
das propostas apresentadas.
7.2- A habllitacao sera julgada com base nos Documentos de Habilttacao apresentados, observada
as exigencias contidas nesta Tomada de Prec;:os.
B - AVALIACAO DAS PROPOST AS DE PRE COS - ENVELOPE "B"

7.3- A presente licitac;:ao sera julgada pele criteria, do mener preco, conforme incise I, § 12 do art. 45
da Lei das Licitacoes:
7.4- Na proposta prevalecerao, em caso de discordancia entre os valores numericos e por extenso,
estes ultimas;
7.5- Os erros de soma e/ou rnultlpncacao, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas de Prec;:os dos(as) proponentes serao devidamente corrigidos, nao se
constituindo, de forma alguma, come motive para desclassiflcacao da proposta;
7.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-a por sorteio, observado
o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014;
7.7- Nos termos do art. 44 ca Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014, considerar-se-ao
empatados (empate ficto) todas as propostas apresentadas par microempresas e empresas de
pequeno porte que sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor prec;:o
apresentada;
7.8- Nao ocorrera o empate ficto quando o melhor prec;:o tiver sido apresentado por empresa que
comprove ser regularmente enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.9- Ocorrendo o empate na forma prevista no item 7.7 acima, proceder-se-a da seguinte forma:
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a) A Cornissao de Licitacao convocara a microempresa ou empresa de pequeno
classificada para apresentacao de proposta de preco inferior a da primeira classificada;

porte melhor

b) A convocacao devera ser atendida no prazo maxima de 05 (cinco) minutos. sob pena de preclusao
do direito, e havendo a apresentacao de preco inferior pela mesma, esta passara a condicao de
primeira classificada no certame;
c) Nao ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das alineas
"a" e "b" deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese
prevista no item 7.7 acima, na ordem crescente de classiflcacao, para o exercicio do mesmo direito;
d) No caso de equivalencia (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte, que se enquadrem na hip6tese prevista no item 7.7 acima. sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer o direito de preferencia, atraves
da apresentacao de melhor oferta.
7.10- Sera declarada vencedora a proposta de menor preco global
classificados(as), ap6s a observancia dos criterios acima estabelecidos.

entre os(as) licitantes

7.11-SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS
7.11.1- Que nao atenderem as exigencias desta Tomada de Prec;:os;
7.11.2Que apresentarem precos unitarios irris6rios, de valor zero, ou precos excessivos ou
inexequiveis;
7.11.3- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de Precos,
nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos(as) demais licitantes;
7.11.4- Com preco unitarlo simb61ico ou irrisorio, assim entendido como aquele incompativel com os
precos praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alteracoes;
7.11.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se tara, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os(as) licitantes serao convocados(as). vedado qualquer
outro processo;
7.11.6- De conformidade com o parecer da Comissao de t.icitacao, nao constltuira causa de
inabilltacao nem de desclassificacao da proponente a irregularidade formal que nao afete o conteudo
ou a idoneidade da proposta e/ou docurnsntacao apresentada.
8.0- DA ADJUDICAGAO
8.1- A adjudicacao da presente licitacao aota) licitante vencedor(a) sera efetivada mediante termo
circunstanciado, obedecida a ordem classificat6ria, depois de ultrapassado o prazo recursal.
9.0- DO CONTRATO
9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de Precos,
que devera ser assinada pelas partes no prazo de ate 05(cinco) dias utels, a partir da data da
convocacao encaminhada aota) licitante vencedor(a) do certame;
9.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatariota) em assinar o "Termo de Contrato" no prazo
estabelecido no subitem anterior. caracterizara o descumprimento total da obriqacao, ficando sujeito
as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e alteracoes posteriores;
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus
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anexos, bem como os demais elementos concernentes

licitat6rio;

a licitacao,

que serviram de base ao processo

9.4- E facultado a Adrninistracao, quando o(a) convocado(a) nao assinar o "Termo de Contrato" no
prazo e condicoes estabelecidas, convocar os(as) licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de
classificacao estabelecida pela Comlssao de l.icitacao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas
condicoss propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitacao consoante preve a Lei n° 8.666/93
e suas alteracoes posteriores.
10.0- DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATANTE
10.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar aota) CONTRATADO(A) todas as condicoes
necessarias ao pleno cumprimento das ooriqacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
10.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
10.3- Comunicar ao(a) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos cases que exigirem providencias corretivas;
10.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRAT ADO(A)
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

a

vista das Notas Fiscais /Faturas

11.0- DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)
11. 1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condlcoes e prazos estabelecidos
nesta Tomada de Precos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
11.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as obriqacoes
assumidas, todas as condicoes de habllitacao e quatificacao exigidas na Lei de Licita9oes;
11.3- Todas as despesas envolvidas na execucao dos services, sobretudo, com transporte,
hospedagem e alirnentacao, correrao inteira e exclusivamente por conta do(a) CONTRATADO(A);
11.4- Disponibilizar profissionais devidamente tiabilitados para a fiel execucao dos services, sempre
que demandado pela CONTRATANTE, tanto na forma presencial quanta dlstancta. substituindo-os
nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born andamento e a boa
prestacao dos services:

a

11.5- Facilitar a acao da fiscalizacao na inspecao dos servicos,
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE;

prestando,

prontamente,

os

11.6- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que aoia)
CONTRATADO(a) nao devera, mesmo apes o termino do Contrato, sem consentimento previo por
escrito do(a) CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou mforrnacees especificadas no
paraqrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do Contrato;
11.8- Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ ou irregularidades
CONTRATANTE;

apontadas pelo(a)

11.9- Arcar com eventuais prejuizos causados aota) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por
lneficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execucao
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do objeto contratual, inclusive,

respondendo

pecuniariamente;

11.10- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tarnbem de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sabre a prestacao dos services
contratados,
inclusive,
as contnbuicoes
previdenciarlas
fiscais e parafiscais,
FGTS, PIS,
emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuacoes administrativas e/ou [udiciais uma vez que
a inadimplencia do(a) CONTRATADO{A), com referencla as suas obrigacoes, nao se transfere
Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

a

11.11- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos tributes,
seguros, encargos socials, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do contrato;
11.12- Respeitar as normas de sequranca
Leis do Trabalho e legisla9ao pertinente.

e medicina

do trabalho,

previstas na Consolidacao

das

12.0- DA CURACAO DO CONTRATO
12.1- O Contrato tera um prazo de vigencia a partir da data de sua assinatura, ate 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n°8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alteracoes posteriores.

13.0- DA FORMA DE PAGAMENTO

a

13.1- A fatura relativa aos servicos mensalmente prestados devera ser apresentada
Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, ate o 10° (decirno) dia util do mes subsequente a reallzacao dos servicos,
para fins de conferencia e atestacao da execucao dos mesmos.
13.2- A fatura constara dos services efetivamente prestados no periodo de cada mes civil, de acordo
com o quantitativo efetivamente realizado no mes;
13.3- Caso o faturamento seja aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaguaribe, o pagamento sera
efetuado ate o 30° (triqesirno) dia apos o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A).

14.0- DO REAJUSTAMENTO DE PRE~O
14.1- Os precos somente poderao ser reajustados apos o periodo de 12 (doze) meses, a contar da
data da apresentacao das propostas. com base na variacao percentual acumulada no periodo sob
analise, do IGP-M (lndice Geral de Precos do Mercado), ou outro equivalente caso este venha a ser
extinto ou substituido.

15.0- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1- Pela lnexecucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantidas
Acrninistracao podera aplicar aota) Contratado(a). as seguintes sancoes:

a previa defesa,

a

a) Advertencia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sabre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em
assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notlflcacao feita
pelo(a) CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (tres decirnos por cento) por dia de atraso na execucao dos services, ate o limite de 30
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(trinta) dias;
b.3) 2% (dais por cento) cumulativos sabre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a criteria da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, em caso de atraso dos services superior a 30
(trinta) dias.
b.4) 0 valor da multa referida nesta ctausula sera descontada "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A),
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credtto em seu favor que mantenha junto a
Prefeitura Municipal de Jaguaribe do Municipio de Jaguaribe, independente de notiticacao ou
lnterpelacao judicial ou extrajudicial;
c) suspensao ternporarla do direito de participar de licitacao e impedimenta de contratar com a
Administracao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admlntstracao Publlca, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.
16.0- DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1- 0 Contrato firmado em decorrencia da presente licltacao podera ser rescindido de conformidade
com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n2 8.666/93;
16.2- Na hip6tese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, incise I, da Lei nQ 8.666/93,
aota) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incises I a IV. paraqratos 12 a
4Q, da Lei de t.icitacces.
17.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
17.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
acrescirnos ou supressces no quantitative do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco par
cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no§ 12, do art. 65, da Lei de Licitacoes.
18.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1- Os recursos cablvels serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n2
8666/93 e suas alteracoes:
18.2- Os recurses deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente;
18.3- Os recurses serao protocolados na Prefeitura Municipal de Jaguaribe e encaminhados
Comissao de l.lcitacao:

a

19.0- DA FONTE DE RECURSOS
19.1- O valor global do Contrato a ser celebrado correra par conta da dotacao orcamentaria n°
0401.04.128.0006.2.009 PCCS e 0401.04.129.0002.2.010 ESTUDO FINANCEIRO, elemento de
despesa n° 33.90.39.00.
20.0- OAS OISPOSl<;OES FINAIS
20.1- A apresentacao da proposta implica na aceltacao plena das condlcoes estabelecidas nesta
Tomada de Precos.
20.2- A presente ncitacao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
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ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniencla da Adrninistracao,
decisao fundamentada, em que fique evidenciada a not6ria relevancia de interesse do Municfpio;

por

E vedado ao servidor dos 6rgaos e/ou entidades da Administracao Publica Municipal de
Jaguaribe, Autarquias. Empresas Publicas ou Fundacoes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico
Municipal de Jaguaribe, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si, por interposta
pessoa, dos procedimentos desta Licitacao.
20.3-

20.4- A hornolcqacao da presente t.icftacao sera feita pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, conforme dlspoe o artigo 43, inciso VI, da Lein° 8.666/93;
20.5- Os casos omissos deste Tomada de Precos serao resolvidos pela Cornissao de Licitacao, nos
termos da legisla9ao pertinente.
20.6- Para dirimir qualquer controversia decorrente deste certame, o Foro competente
Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, excluido qualquer outro.
Jaguaribe-CE, 23 de setembro de 2020.

1~

fael Peixoto Amorim

Presidente da comlssao de Licita~ao
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA PARA TOMADA DE
PRECOS REGIDO PELA LEI FEDERAL N°
8.666/93.
1. DA UNIDADE GESTORA REQUISITANTE
1. ·: . Secretaria de Planejamento e Gestao.

2. DO OBJETO
2.1. 0 presente termo tern par objeto a contratacao de services de assessoria tecnica, com
foco no estudo de impacto financeiro e fiscal gerado pela Pandemia da Covid-19 e o estudo
de viabilidade financeira e producao de minuta da redacao de Plano Cargos e Carreiras dos
Servidores Publicos do Municipio, junto a Secretaria de Planejamento e Gestao do
Jaguaribe/CE.
2.2. Este objeto sera realizado atraves de licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS,
tipo MENOR PRE<;O, criterio de julgamento MENOR PRE<;O GLOBAL.
3. DA JUSTIFICA T!VA

3.1.

A presente demanda faz-se necessaria em virtude das atividades operacionais da
Prefeitura Municipal do Jaguaribe, requerer a contratacao de uma empresa especializada
para prestar os services de assessoria tecnica. em conformidade com a legisla<;ao
pertinente, auxiliando na tomada de decisoes por parte da adrninistracao municipal.
4. DA ESTIMATIVA,
I

I
I

QUANTITATIVOS

E ESPECIFICA~OES

DO OBJETO.

JTE~M~-+~~~~~~~ES~P~E~C~l~Fl~C~A~C~A~O'..:c----,-~-----,,-----:-+:.U~N~IO~.--t-=Q~U~A~N~T~.-t-V~R~.~U
1
2

Estudo de impacto financeiro e fiscal gerado pela
Pandemia da Covid-19.
Estudo de viabilidade financeira e producao de minuta da
redacao de Plano Cargos e Carreiras dos Servidores
Publicos do Municipio de Jaguaribe.

VALOR TOTAL

Serv

1

35 . 000, 00

Serv

1

46.666,67
81.666,67

5. DOS RECURSOS OR<;AMENTARIOS

PRAGA SENADOR
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S.1.
As despesas
decorrentes da contratacao serao provenientes
dos recursos
Orcamentarios consignados na Secretarla de Planejamento e Oestao, conforme abaixo:
DOTACAO ORCAMENTARIA:
0401.04.128.0006.2.009
PCCS e 0401.04.129.0002.2.010
ESTUDO FINANCEIRO E ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.
6. DO PAGAMENTO
pagamento
sera efetuado segundo as ordens de pagamentos dos servtcos
exscutados expedidas pela contratante, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais,
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atuahzadas, observadas as condlcees
da proposta.
6.1.

0

G.1.1.
0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamento da
documentacao tratada neste subitem, atraves de credito na Canta Bancaria do prestador do
service, ou outro meio devidamente ajustado entre as partes.
7. RAZOS DE EXECUCAO I METODOLOGIA

DO SERVl<;O

7.1- ESTUDO DE IMPACTO: 05 (cinco) dias ap6s ordem de servic;o- realizacao de reuniao
para coleta de intormacoes/ documentos
e dados; 30 (trinta) dias - reuniao para
apresentacao e entrega do relat6rio conclusive.
7.2- ESTUDO DE VIAB!LIDADE FINANCEIRA E PRODU<;Ao DA REDA<;Ao DE MINUTA
DO PCCS: 05 (cinco) dias ap6s ordem de service - realizacao de reuniao para coleta de
inforrnacoes/ documentos e dados; 30 (trinta) dias apresentacao da recacao inicial e coleta
de propostas de emendas; 20 (vinte) dias para apresentacao do estudo e redacao final.
8. DO PRAZO DE VIGENCIA
8.1. O Contrato tera um prazo de vigencia a partir da data de sua assinatura, ate 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n°8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores.

S. DA QUALIFICACAO TECN!CA
9.1- Pelo menos 01 (um} atestado de capacidade

tecnlca emitido por pessoa jur[dica de
direito publico ou privado, com identiflcacao do assinante, que comprove que o(a) licitante
tenha prestado ou este]a prestando services de natureza e especie condizentes com o
objeto desta licitagao, especificados no Anexo I deste edital.
9.2- Cornprovacao da PROPONENTE possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega dos documentos, pelo menos, 01 (um) Advogado(a), devidamente inscrito e
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a

em situacao regular junta
Ordem · dos Advogados do Brasil - OAB, que devera ser
comprovada atraves de certidao emitlda pela referida instituicao e dentro do prazo de
validade.
9.2.1- 0 vinculo do Advogado(a) com a proponente, podera ser comprovado do seguinte
modo:
a) Se socio, comprovando-se a participacao societaria atraves de c6pia do Contrato social e
aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;
b) Se empregado, comprovando-se o vlnculo empregatfcio atraves de c6pia da Ficha ou
t.ivro de Registro de Empregado e da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS;
c) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de service, vigente na data de abertura
deste certame, assinado por ambas as partes.
Todas as despesas envolvidas na execucao dos servicos, sobretudo, com transporte,
hospedagem e alimentacao,
correrao inteira e exclusivamente por conta do(a)
CONTRATADO(A).

Jaguaribe-CE, 21 de setembro de 2020.

/'w Jh"eJ

N~ 'b'U1uJtaS

Wilma Rufino Mourao
Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestao
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
ANEXO II-MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
Locale

A

data

Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Comissao Permanente de Licitacao.
REF.:TOMADA DE PRE(;OS N° 22.09.01/2020

I'

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de precos, referente a Tomada de Precos em
reterencia, cujo objeto e a Contratacao de services de assessoria tecnica com foco no estudo de
impacto financeiro e fiscal gerado pela Pandemia da Covid-19 e o estudo de viabilidade financeira e
producao de minuta da redacao de Plano Cargos e Carreiras dos Servidores Publicos do Municfpio,
junta a Secretaria de Planejamento e Gestao do Jaguaribe/CE, pelo Valor Global de R$
_
(
), com prazo de execucao ate 31 de dezembro de 2020.
Dos services a serem prestados:

ITEM
1

2

ESPECIFICACAO
UNID.
Estudo de impacto financeiro e fiscal gerado pela
Serv
Pandemia da Covid-19.
Estudo de viabilidade financeira e producao de minuta da
redacao de Plano Cargos e Carreiras dos Servidores Serv
Publicos do Municioio de Jaouaribe.
VALOR TOTAL

QUANT.

VR. UNIT.

1

1

Declaramos, neste ato, nossa inteira subrnlssao aos ditames da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores, bem como as clausulas e condicoes estabelecidas nesta Tomada de Precos.
EMPRESA:
ENDERECO:
CNPJ N°:
TELEFONE:
E-MAIL:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Assinatura e CPF
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ANEXO Ill- MINUTA DO TERMO CONTRATUAL

CONTRATO

N° -----CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICiPIO
DE JAGUARIBE, ATRAVES DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
E
GESTAO,
COM

------------' PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA.
O Municipio de Jaguaribe, pessoa juridica de direito publico mterno, atraves da Planejamento e
Gestao, com sede na (Endereco completo), inscrito no CNPJ/MF sob on° 07.443.708/0001-66,
neste
ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, Sr{a). (NOME DO ORDENADOR), doravante
denominado
de
CONTRATANTE,
no
final
assinado(a),
e
do
outro
lado,
-----------· com endereco na
, inscrita no CNPJ/MF
n°
, representada
pelo(a) Sr{a).
, inscrito(a)
no
CPF/MF n°
, no final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A),
de acordo com a Tomada de Precos n°
, Processo n°
, em
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores,
sujeitando-se, as partes, as suas normas e as clausulas e condlcoes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 .1- O presente Contrato tern por objeto a Contratacao de services de assessoria tecnica com foco no
estudo de impacto financeiro e fiscal gerado pela Pandemia da Covid-19 e o estudo de viabilidade
financeira e producao de minuta da redacao de Plano Cargos e Carreiras dos Servidores Publicos do
Municipio, junto a Secretaria de Planejamento e Gestao de Jaguaribe/CE, conforme especiflcacoes
constantes do anexo i, parte integrante do processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1- O presente Contrato tern como fundamento o Tomada de Prec;:os n° 22.09.01/2020, devidamente
homologado pelo(a) Ordenador(a} de Despesas acima citado(a) e ao fim assinado(a), bem como a
proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de
transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR DO CONTRATO
3.1- O valor global deste Contrato e de R$
(
). nele estando incluidas
todas as despesas e custos necessaries a sua perfeita execucao, sendo page mensalmente o valor
de R$
(
).

CLAUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1- A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser apresentada a Secretaria de
Planejamento e Gestao, ate o 10° (decirno) dia util do mes subsequente
realizacao dos services,
para fins de conferencia e atestacao da execucao dos mesmos.
4.2. A fatura constara dos services efetivamente prestados no periodo de cada mes civil, de acordo
com o quantitativo efetivamente realizado no mes;
4.3- Caso o faturamento seja aprovado pela Secretaria de Planejamento e Gestao, o pagamento sera
efetuado ate o 30° (triqesirno) dia ap6s o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A).

a

CLAUSULA QUINTA- DO REAJUSTAMENTO DE PRE<;O
5.1- Os precos somente poderao ser reajustados

•"'

:
.

~
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apes o periodo de 12 (doze) meses, a contar da
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data da apresentacao das propostas, com base na variacao percentual acumulada no periodo sob
analise, do IGP-M (lndice Geral de Precos do Mercado), ou outro equivalente caso este venha a ser
extinto ou substituido.
CLAUSULA SEXTA- DA DURACAO DO CONTRATO
6.1- O Contrato tera um prazo de vigencia a partir da data de sua assinatura,

ate 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n°8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alteracoes posteriores.

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATANTE
7.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar aota) CONTRATADO(A) todas as condlcoes
necessarias ao pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
7.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
7.3- Comunicar ao(a) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
7.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRATADO(A) a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)
8.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos nesta
Tomada de Precos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
8.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as obriqacoes
assumidas, todas as condicoes de habuitacao e qualiticacao exigidas na Lei de Licitacoes:
8.3- Disponibilizar profissionais devidamente habilitados para a fiel execucao dos services, sempre
que demandado pela CONTRATANTE, tanto na forma presencial quanta dlstancia, substituindo-os
nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born andamento e a boa
prestacao dos services;
8.4- Todas as despesas envolvidas na execucao dos services, sobretudo, com transporte,
hospedagem e atirnentacao, correrao inteira e exclusivamente por conta do(a) CONTRATADO(A);
8.5- Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos
fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born andamento e a boa prestacao dos services:
8.6- Facilitar a acao da fiscalizacao na inspecao dos services, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE;
8.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que aota)
CONTRATADO(a) nae devera, mesmo ap6s o terrnino do Contrato, sem consentimento previo par
escrito do(a) CONTRATANTE. fazer uso de quaisquer documentos ou tnforrnacoes especificadas no
paraqrafo anterior, a nae ser para fins de execucao do Contrato;
8.8- Providenciar a imediata correcao das deftciencias el ou irregularidades apontadas pelo(a)
CONT RATANTE;
8.9- Arcar com eventuais prejufzos causados aota) CONTRATANTE e/ou terceiros. provocados par
ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execucao
do objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente;
8.10- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tarnbern de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributes que, direta ou indiretamente, incidam sabre a prestacao dos services
contratados, inclusive, as contribuicoes prevldenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da
Secretaria de Planejamento e Gestao por eventuais autuacces administrativas e/ou [udlciais uma vez
que a lnadirnplencia do(a) CONTRATADO(A), com referencia as suas obriqacoes, nao se transfere a
Secretaria de Planejamento e Gestao:
8.11- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentacao referente ao pagamento dos tributes,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarlos relacionados com o objeto do contrato;

a
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8. 12- Respeitar as normas de sequranca e medicina do trabalho,
do Trabalho e leqislacao pertinente;

previstas na Consotdacao

das Leis

CLAUSULA NONA- DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS
9. 1- Pela inexeoucao total ou parcial das obriqacces assumidas, garantidas
Administracao podera aplicar aoia) Contratado(a), as seguintes sancoes:

a previa defesa, a

a) Advertencia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sabre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante vencedor(a) em
assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notincacao feita pela
CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (tres decirnos por cento) por dia de atraso na execucao dos services. ate o limite de 30
(trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do
pacto. a criterio da Secretaria de Planejamento e Gestao, em caso de atraso dos services superior a
30 (trinta) dias;
b.4) O valor da multa referida nesta clausula sera descontada "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A).
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor que mantenha junta a
Secretaria de Planejamento e Gestao do municfpio de Jaguaribe, independente de nonftcacao ou
interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) suspensao ternporaria do direito de participar de licitacao e impedimenta de contratar com a
Admlnistracao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Acmlnistracao Publica, enquanto
perdurarern os motives determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.

CLAUSULA DECIMA- DA RESCISAO CONTRATUAL
10.1- O Contrato firmado em decorrencia da presente licitacao podera ser rescindido de conformidade
com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n2 8.666/93;
10.2- Na hipOtese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, incise I, da Lei n2 8.666/93,
aota) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, paraqrafos 12 a
4Q, da Lei de l.icltacoes.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
11.1O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
acrescimos ou supressoes no quantitativo do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no§ 12• do art. 65, da Lei de Llcitacoes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1- Os recurses cabfveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nQ
8666/93 e suas alteracoes:
12.2- Os recurses deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente;
12.3- Os recurses serao protocolados na Secretaria de Planejamento e Gestao e encaminhados a
cornissso de t.icitacao:

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS
13.1- O valor global do Contrato a ser celebrado, correra por conta da dotacao orcarnentaria n?
0401.04.128.0006.2.009
PCCS e 0401.04.129.0002.2.010
ESTUDO FINANCEIRO,
elemento de
despesa n° 33.90.33.00.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controversia oriunda do presente Contrato, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde la, a qualquer outro, par mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para
que possa produzir os efeitos legais.
Jaguaribe-CE, _de

(Nome do Ordenador)
Ordenador de Despesas
Secretaria de Planejamento e Gestao
CONTRATANTE

de 2020.

Nome do representante Legal
Nome da Empresa
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
01.

_

Nome:
CPF:
02.

_

Nome:
CPF:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO
DECLARACAO
DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que nao executamos trabalho noturno,
perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de
dezesseis anos, salvo na condlcao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIIJ do art. 7Q da Constituicao Federal e de conformidade com a exigencia
prevista no inciso V, do art 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoss posteriores.
_____

-_, _de

de 20_.

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)
Locale

data

A
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Cornissao Permanente de l.icitacao
REF.: TOMADA DE PRE<;O N° 22.09.01/2020
Prezados Senhores
Pela presente Carta de Fianca, o Banco
, com sede na rua
, CNPJ n°
______, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeltura Municipal de
_______, em carater irrevoqavel e irretratavel como fiador solidario e principal pagador,
com expressa renuncia ao beneffcio estatuido no artigo 827 do C6digo Civil Brasileiro, da empresa
______
, com sede na rua
, CNPJ n°
, da irnportancia de R$
____
(
). correspondente a_%( __ por cento) do valor estimado para a
licitacao
da
TOMADA
DE
PRECO
N°
22.09.01/2020,
cujo
objeto
e
---------------------·
A presente fianca e prestada para o fim
especffico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada. Por forca da presente fianca,
obriga-se este Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, ate o limite do valor fixado acima,
quaisquer lrnportanclas cobertas por esta ftanca. Esta garantia viqorara pelo prazo de 120 (cento e
vinte) dias. Sem Nenhuma oojecao ou oposicao da nossa afiancada sera admitida ou invocada por
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obriqacao assumida neste ato e por este
instrumento perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinacoes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislayao bancaria
aplicaveis e que os siqnatarios deste instrumento estao autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Franca e
que o valor da presente se contern dentro dos limites que lhe sac autorizados pela referida entidade
federal. A presente fianca foi emitida em 01 (uma) (mica via.
Locale data
(assinatura)
Nome do Representante Legal da lnstttulcao
Financeira/Banco

(assinatura)
Nome do Representante Legal da empresa
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