
Prefeitura Municipal de P0 
GOVERNO MUNICIPAL 
CNPJ no 07.654.114/0001 )AZ q 

0 
t) 

EDITAL CON VOCATORJO 
	 FL 

- ( 

TOMADA DE PREOS No 2017.01.11.1 

A Cornissáo Permanente de Licitacão da Frefeitura Municipal do Porteiras, designada através 	a n° 
024/2017, do 03 do janeirO de 2017, torna pbiico para conhecirnonto dos interessados que recoberé ate as 
09:00 horas do dia 30 dejaneiro de 2017, em sua sodo na Rua Mestre Zuca, n° 16- Centro, Porteiras/CE, 
os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAcAO - Envelope 01 e PROPOSTA DE PREOS - 
Envelope 02, relativo a lomada de Precos no 2017.01.11.1, do tipo MENOR PREcO, para a escoiha de 
empresa pare execucão dos servicos objeto desta licitacao, sob a regime de execuçao indireta, observedas 
as normas e condicOes da Tornada do Preços, e as disposicoos contidas na Lei n° 8.666, do 21 de Junho do 
1993, corn sues alteraçöes postoriores, dando em soguida inicio a abertura dos envelopes. 

Neste edital serão oncontrados nomes, palavras, siglas e abreviaturas com as mesmos significados abaixo: 
1.CONTRATANTE - Prefeitura Municipal do Porteiras/CE. 
2. PROPONENTE/INTERESSADO/LICITANTE - aquoles que participam desta Licitação. 
3. CONTRATADA- a vencedora desta iicitação. 
4. CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LlclTAçAo. 

integram o presento Edital, as seguintos anexos: 
ANEXO I - Terrno de Referéncia 
ANEXO II - Forrnulàrio de Proposta Padronizada 
ANEXO Ill - Minuta do Contrato 

1-DO OBJETO 
1.1 - Esta licitaçãO tern por objeto a contratação do emprosa ospecializada na prestacäo de serviços de 
consultoria, assossoria e acompanhamonto do convênios, olaboração do pianos do trebalhos e de prestação 
de contas do convênio e prograrnas, firrnados corn os Governos Federal o Estadual do interosse da Prefeitura 

(\ 	Municipal do Portoiras/CE, conforme especificaçOos apresontadas no Anoxo I deste Edital ConvocatOrio, 

2- DA PARTICIPAcAO 
2.1 - Somente podorão participar desta licitação, as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal do Portoiras/CE, ou quo atondam todas as condicOes do cadastramento da Prefeitura, de 
acordo corn o Art. 22, parágrafo 20  da Lei n° 8.666/93, o suas altoracOos postorioros. 
2.2 - Poderâo participar dosta hcitação firma individual ou sociodade comercial regularmento estabetocida 
neste pals, que satisfaçam todas as condiçöes dosto Edital de Tomada de Precos, especificaçOes e normas, 
do acordo corn os anexos,parte intograntos do presonte. 
2.3 - Não serã admitida a participaçâo dos interessados sob forma de consOrcio. 
2.4 - Não poderá participar dosta licitaçao emprosa declarada inidOnea par Orgão ou entidade da 
administração direta, par autarquias, fundacOes o ornpresas pablicas, sociodados do oconomia mista e par 
demais entidades controladas direta ou indiretarnento pole União, Estados, Distrito Federal e Municipios. 
2.5 - A licitante quo pretender se fazer represontar nosta licitaçao, deveré entregar a Camisso, juntarnente 
corn as envelopes fochados, original au cOpia autenticada de PROCURAAO PARTICULAR E ESPECIFICA 
PARA 0 CERTAME, corn firma reconhocida em cartOria, ou PUBLICA, outargando amplos poderes pare a 
mandetário ropresontar a licitante nosta licitaçaa. Quanda a representante for titular da empresa deverã 
ontregar original ou cópia autenticada do docurnento quo cornprove tal condição. 	
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2.6 Este Edital e sous Anexos serao fornecidos no sede da Comssao Permanerjtie Lictaçao o Ntua  
Mestre Zuca, no 16 - Centro, Porteiras/CE, no horário de 08:00 as 12:00 horas.qedQte rcolhimento do 
importãncia do R$ 30,00 (trinta roais), quo deverà ser pago junto so Setor do 

N
I' recdaç'b do Muncipio, o 

através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. Este valor refere-se ao cu\sde cOpia reprogrãfica 
do Edital e sous Anexos, 

3 - DA HABILITAAO 	
DE 

3.1 - Pessoa Juridica: 
3.1.1 - As emprosas interessadas habilitor-se-ão para a presente licitação, mediante a aprosentacao dos 
seguintes Documentos, Os quais serão analisados quanta a sua autenticidade e ao seu prazo do validode: 
3.1.2 - Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pelo Prefeitura Municipal do Porteiras. 
3,1.3 - Certidäo Negativa do Débitos quanta a Divida Ativa do União. 
3.1.4 - Certidão Nogativa do Débitos do Tributos e Contribuiçöes Federals. 
3.1.5 - Certidão Negativa do Débitos Estaduais. 
3.1.6 - Cortidäo Negativa de Débitos Municipais. 
3.17 - Certidão Nogativa do Débitos do INSS. 
3.1 .8 - Certificado do Reguloridode do FGTS. 
3.1.9 - Cortidão Negativa de Débitos Trabaihistas - CNDT, emitida polo Tribunal Superior do Trabalho - TST 
3.1.10 - Prova do inscricao no Cadastro Nacional dos Possoas Juridicas - CNPJ. 
3.1.11 - Registro Comorcial, no caso do empress individual. 
3.1.12 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociodados comerciais, e, no caso do sociedades par açOes, acompanhado do documentos do eleição de 
seus ad min istradores. 
3.1.13 - nscriçao do ato constitutivo, no caso do sociedades civis, acompanhada do prova do diretoria em 
exorcicio. 
3.1.14 - Balanço patrimonial o domonstracöos contábeis do ültimo exorcicio social, jã exigiveis e 
aprosentados na forms da lei, quo comprovern a boa situacao financoira do empresa, vedada a sua 
substituiçao par balancetos ou balancos provisórios, podendo ser atualizados par indices oficiais quando 
encerrado ha mais do 03 (trés) mesos do data do oprosentação da proposta. 
3.1.15 - Certidäo Negativa do Falência ou Concordata expedida polo distribuidor do sedo do pessoa juridica. 
3.1.16 - Comprovacäo do aptidão pars desomponho do atividodo portinente o compativel em caracteristicas, 
quantidades e prazos corn o objeto da licitaçao, sendo esta foito mediante a apresentaçäo de 01 (urn) 
atestado, emitido por entidade de direito pUblico, corn firma reconhecida em cartOrio, acompanhados do 
copia, devidamente autenticada, do respoctivo controto o nota fiscal. 
3.1.17 - Comprovação do Ilcitanto do possuir em sou quadro pormonente ou societarlo, no data prevista para 
ontroga do proposta, urn (01) profissional Advogado devidornente inscrito e corn situação regular na Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB. 
3.1.18 - Para comprovar quo a profissional acirna mencionado pertonce ao quadra permanente da licitante, no 
caso do não sor sôcio da rnesrna, doverão ser apresentadas: Cópia do Carteira de Trabaiho e Previdéncia 
Social - CTPS e Cópia do Livro do Registro do Funcionários, devidarnente autenticados ou Contrato de 
Prestação do Serviços corn firrnas reconhecidas em cartório. 
3.1.19 - Para comprovar a regularidade do citado profissional, devera ser apresentado certidâo emitida polo 
Ordom dos Advogados do Brash - OAB. 
3.1.20 - Declaracao ernitida polo Empress do quo não possui em seu quadra de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trobolho noturno, perigoso ou insalubre e menores do 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo no condiçao do aprendiz a partir do 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII, do Art. 7 0  do Constituiçao Federal. 
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3.2 - A documentaçäo apresentada integrarb os autos do processo e nao sera devolvi Lo A apresenta 	do 
quslquer documento exigido nos itens acima em cOpia reprografica, sem a devidaa Optic '.. cartOrio 
competente ou publicacao em Orgaos da Imprensa Oficial, invadará o documentoe ,j6r to1seOncia, 
inabiiitarã a licitante. 
33 - A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, contendo a seguinte 1 	ão: 

DF 
A 
Comissäo Permanente de Licitacao 
Prefeitura Municipal de Porteiras/CE 
Tomadade Precos N.° 2017.01.11.1 
Razäo Social da Empress 
Envelope no oi - Documentos do Habilitacao 

3.4 - Caso a licitante seja Microempresa ou Empress de Pequeno Porte deverà apresentar Declaração que 
comprove tal situação. 
ORIENTACOES SOBRE A FASE DE HABILITAcA0: 
3.5 - Na forms do que dispoe o Art. 42, da Lei Complementar n° 123, do 14 de dezembro de 2006, a 
comprovaço da regularidade fiscal das microempresas (ME) e empresas do pequeno porte (EPP) somente 
será exigida pars efeito de assinatura do contrato. 
3.6 - Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas (ME) e empresas do pequeno porte (EPP), 
por ocasião do participacao neste procedimento licitatOrio, deverão apresentar toda a documentaço exigida 
para efeito de comprovaçao de regularidade fiscal, mesmo quo esta apresente agumarostricao. 
3.7 - Havendo alguma restriçao na comprovacão da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo do 05 
(cinco) dias üteis, contado a partir do momonto em que o proponento for declarado vencedor do certame, 
prorrogàveis por igual periodo, a critério da Administraçao POblica, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidOes negativas ou positivas com efeito do 
certidão negativa. 
3.8 - A nao regularizacão da documentaço, no prazo previsto no subitem anterior, impicarã decadéncia do 
direito a contratacao, sem prejuizo das sançOes previstas no Art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a 
Administraçao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitaoo. 
3.9 - Serao inabilitadas as licitantes quo não atenderem as exigéncias desta Licitaçäo roferentos a fase de 
habilitacao, bern coma que apresentarem as documentos defeituosos em seu contedo e forma, e ainda, 
seräo inabilitadas do forma superveniente as ME ou EPP quo não apresentarem a regularização da 
documentação do Regularidade Fiscal no prazo definido acima. 

4- DA PROPOSTA 
4.1 - A proposta deverà obedecer as especificacaes desta TOMADA DE PREcOS, born como as 
recomendaçOes abaixo: 
4.2 - Ser apresentada em papel timbrado da Prefeitura Municipal ou da empresa, redigida em portuguOs, som 
emendas, rasuras ou entreinhas, assinada pelo representante legal da licitante. 
4.3 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos da data marcada pars seu 
recebirnento. 
4.4 - Não so considerará qualquer oferta do vantagem não prevista nesta TOMADA CE PREcOS, nem preço 
ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
4.5 - Declaracao do quo está de acordo corn todas as exigéncias desta TOMADA DE PREcOS. 
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4.6 - As propostas deverão também ser apresentadas em envelopes fechados, rubric 
o seguinte titulo: 

A 
Comissão Permanente de Licitacao 
Prefeitura Municipal de Porteiras/CE 
Tomadade Preços N.° 201701111 
Razão Social da Empresa 
Envelope n° 02 - Proposta de Precos 

4.7 - As propostas deverãb constar, ainda: 
47.1 - Descriçao completa dos servicos a serem executados, iguals ao objeto desta licitação; 
4.7.2 - Preço global par quanta a licitante se compromete a executar as serviços objeto desta Licitacao, 
expresso em reals em algarismo e par extenso. 
4.8 - lndependente de declaraçao expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluidas todas as 
despesas necessàrias a execucao dos servicos, inclusive as relacionadas corn: 
4.81 - Encargos socials, trabalhistas, previdenciários e outros; 
4.8.2 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvaràs, multas e/ou qualquer infraçöes; 
4.8.3 - Seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil pam quaisquer danos e prejuizos 
causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços; 

5- DOS PROCEDIMENTOS 
5.1 - Os envelopes 01 - Documentacao e 02 - Proposta, todos fechados, serão recebidos pela Cornissão no 
dia, hors e local definidos no preambulo deste Edital. 
5.2 - Apôs 0(a) Presidente da Comissão receber as envelopes 01 e 02, e declarar encerrado o prazo de 
recebimento dos envelopes, nenhurn outro serà recebido e nem serão aceitos documentos outros que não 05 

existentes nos referidos envelopes. 
5.3 - Em seguida, serão abertos as envelopes contendo as documentos exigidos pars fins de habilitacäo. A 
Comissäo examinará as aspectos relacionados corn a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade 
dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas estão devidamente autenticadas 
pelo Cartório competente ou par publicacão oficial. 
5.4 - Os documentos de habilitacao seräo rubricados pelos membros da Comissão, em seguida pastas a 
disposicao dos prepostos das licitantes pam que as examinem e as rubriquem. 
5.5 - A Comissão examinará possiveis apontarnentos feitos par prepostos das licitantes, manifestando-se 
sabre a seu acatamento ou não, 
5.6 - Se presentes as prepostos das licitantes a sessão, o Presidente da Comissão farà diretamente a 
intimaçaa dos atos relacionados corn a habilitação e inabilitacao das licitantes, fundamentando a sus decisäo 
registrando as fatos em ata, Caberé aos prepostos das licitantes decararem intencao de interpor recurso, a 
firn de que conste em ata e seja aberto a prazo recursal. Os autos do processo estarão corn vista franquesda 
so interessado na presenca da Comissão. 
57 - Caso näo estejam presentes a sessão as prepostos das licitantes, a intimacão dos atos referidos no item 
anterior seré felts através de pubicaçao em Jamal de Grande Circulacao no Estado ou na lmprensa Oficia, 
inicianda-se no dia ütil seguinte a publicacäa a prazo de 05 (cinco) dias 6teis previsto em lei para a entrega a 
Cornissão das razOes e contra razOes de recursos a serem interpostos peas recorrentes. A sessão serä 
suspensa, 
5.8 - Decorridos as prazos e proferida a decisão sabre as recursos interpostos, a Comissão marcaré a data e 
haràrio em que dare prasseguimento so procedimento licitatOrio, cuja comunicação as licitantes serà felts 

®s rfee, contendo 

DE L17 
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corn a antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através d publaom Jornal 
de Grande Circulacão no Estado ou na Imprensa Ofical, 

	

5.9 - nexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, 	.omissão darà 
prosseguimento ao procedimento licitatório. Inicialmente, serâ devovido ao preposto da Ii 
mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos. 
5.10 - Na auséncia de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterà em seu poder a referido envelope, 
que deverâ ser retirado pea licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que 
marca a data da sessäo de prosseguimento do procedimento licitatbrio. 
5.11 - Serà feita, em seguida, a abertura do Envelope 02. A Comissão conferir se foram entregues no 
referido envelope a Proposta. 
5.12 - Em seguida, a Comissão iniciarà a JULGAMENTO. inicialmente, serão examinados os espectos 
formais da Propost. 0 riao atendimento a pelo menos uma das exigëncias deste Edital serà motivo de 
DESCLASSIFICAA0 da proposta. 
5.13 - A Cornissão fará, então, a ordenamento des propostas des demais licitantes não desciassificadas pea 
ordem crescente dos preços nelas apresentadas, sendo aquela que apresentar a menor preço declarada 
vencedora, 
5.14 - Caso seja encontrado erro ou erros a Comisso promoverà desclassificaçao da proposta e farà a 
mesma verificaço corn relaçao a proposta da licitante que apresentou o segundo menor preço e assim 
sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de preços, ate que uma mesma 
empresa tenha sue Proposta de Preços em conformidade corn tados as requisitos do Editat, 
5.15 - Caso duas ou mais licitantes que nao tenham sido descassificadas apresentem suas prapostas corn 
precos iguais, a Comissão fará sorteio para classificà-as, e adotarà os procedirnentos previstos neste 
capitulo. 
5.16 - A Cornissão, apOs os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspenderà a 
sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada peas membros da Comissão e peos prepostos dos 
licitantes que participam da licitação. 
5.17 - So presentes os prepostos des licitantes a sessão, 0(a) Présidente da Comissão farã diretamente a 
intimaçao dos atos relacionados corn o julgamento das prapostas, fundamentando a sue decisão e 
registrando Os atos em ata, Caberâ aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenoo de interpor 
ou näo recurso, a firn de que conste em eta e seja aberto a prazo recursal. Os autos do processo estaräo corn 
vista franqueada ao interessado ou interessados na presence da Cornissão. 
5.18 - Caso não estejam presentes a sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no 
item anterior será feita através de publicaçao em Jamal do Grande Circulacao no Estado ou na lmprensa 
Oficial, iniciando-se no die Otil seguinte a pubicaçao a prazo do 05 (cinco) dias Oteis prevista em lei para a 
entrega a Oornissão das razOes de recursos a serem interpostos pea recorrente. A sessão será suspensa. 
5.19 - As düvidas que surgirem durante as reuniöes serao escarecidas pea Presidente da Comissão, na 
presence dos prepostos des licitantes. 
5.20 - A Cornissão é assegurado a direito do suspender quaquer sessão e marcar seu reinicia pare outra 
ocasião, fazendo constar esta decisaa da Ata dos trabalhos. No caso, as envelopes ainda não abertos 
deverao ser rubricados peas membros e por, no minima, 2 (dois) prepostos de licitantes. 
5.21 - A Comissao podorá, pare analiser as Documentas de Habilitaçao e as Propastas, salicitar pareceres 
técnicos e suspender a sessão pare realizer diligências a fm de obter melhores subsidios para as sues 
decisOes. 
5.22 - Todos as docurnentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitaçao. 
5.23 - No caso de decretacäo do feriada que coincida corn a data designada p&a entrega dos envelopes 01 e 
02 e suas aberturas, esta licitagk se realizara no primeira die Otil subsequente, na mesma hora e mesmo 
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local, podendo, no entanto, a Cornissão definir outra data, horàrio e ate lo kg.,- fandpa_publisçao e 
divulgaçao na mesma forma do inicio. 	 \ 	 0 
5.24 - A Comissão não considerarà qualquer oferta de vantagens nao prevista 	sEdtaI, nem preço 
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
5.25 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalece 
5.26 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desc!assifica?1as, em não 
havendo intençao de interposigao de recurso por parte de licitante, a Comissão podere fixar as licitantes 
prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentaçao de nova documentaçao ou de outras propostas. 
5.27 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, apos concluida a fase de habiiitaçao, não cabe 
desclassificar a proposta por motivo relacionado corn a habilitaçao, salvo em razão de fato superveniente ou 
so conhecido apos o julgamento. 
5.28 - A Cornissão verificará a existéncia de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), para 
o cumprimento do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo na forms dos subitens abaixo. 
529 - Caso a proposta classificada em 10  lugar não seja ME ou EPF, a Comissão procederé de acordo corn o 
seguinte: 
529.1 - Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006), preferência de contrataçâo para as ME e EPP. 
5.29.2 - Entende-se por empate aquelas situacOes em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
o empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor 
classificada, depois de ordenadas as propostas do procos em ordem crescente dos precos ofertados. 
5.29.3 - Para efoito do disposto no subitem 5.291, ocorrendo empate, a Comissão procederã da seguinte 
forma: 
a) a microempresa ou empress de pequeno porte me!hor classificada poderã apresentar proposta de preço 
inferior aquela considerada vencedora do cortame, situação em que seré classificada em primeiro lugar e 
consequentemente declarada vencedora do certame; 
b) não ocorrendo a contrataçäo da microempresa ou empress de pequeno porte, na forms da alinea anterior, 
serão convocadas as remanescontes quo porvontura se enquadrem na hipótese do subitem 5.29.2, na ordem 
classificatória, para o exercicio do mesmo direito. 
5.29.4 - No caso de oquivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte quo so encontrem no intervalo estabolecido no subitem 5.29.2, será realizado sorteio entre elas pars 
que se idontifique aquela que primoiro poderé apresentar nova proposta de preços, que deveré ser registrada 
em ata. 
5.29.5 - Na hipOtese do não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado serà 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
5.29.6 - Ocorrendo a situacao prevista no subitern 5.29.3, a microempresa ou empress de pequeno porte 
melhor classificada seré convocada pars aprosentar nova proposta de precos após solicitação da Comissäo. 
Todos as atos deverão constar da ata dos trabalhos. 

6- DA HOMOLOGAcAO E ADJuDIcAcA0 
6.1 - A Cornissão emitiré relatório contendo a resultado do JULGAMENTO deste Edital, corn classificaçäo das 
licitantes, que ostará assinado pelos membros quo deJa participaram. 
6.2 - A Homologaçao desta licitaçao e a Adjudicacão do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de 
preços seja classificada em primeiro lugar são da competência do(s) Ordenador(es) competente(s). 
6.3 - 0 Ordenador compotente so reserva a direito de não homologar e revogar a presente licitacao, P01 

razöos do interosse pablico decorrente do fato suporveniente devidamente comprovado, mediante parecer 
oscrito e fundamentado som quo caiba a qualquor das licitantes a direito de qualquer reclamação ou 
indenização. 
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\ 7.DACONTRATAcAO 	 0 > 	 Cd 

7.1 - 0 MunicIpio de Porteiras e a licitante vencedora desta licitação assinarão co'p 1no prazo" 
(cinco) dias üteis, contados da data da convocacão para este firn expedida pela Prefett 	Mci , b  
pena de decair do direito a contrataço. 
7.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar a instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo Orgo contratante caracteriza o descumprimento total da 
obrigacão assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço constante de sua 
proposta de precos. 
7.3 - A execuçäo do Contrato deverà ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura 
Municipal de Porteiras especialmente designado. 
7.3.1 - 0 representante da Prefeitura Municipal de Porteiras anotará em registro prOprio todas as ocorréncias 
relacionadas corn a execuçao do contrato, determinando o que for necessàrio a regularizacao das faltas ou 
defeitos observados. 
7.3.2 - As decisOes e providências que ultrapassarem a competOncia do representante deveräo ser solicitadas 
a seus superiores em tempo hàbil para a adocao das medidas convenientes. 
7.4 - 0 prazo para a inIcio da prestação dos servicos fica fixado em ate 05 (cinco) dias Oteis contados a partir 
da data do recebirnento da Ordem de Serviços. 
7.5 - 0 prazo de vigência do contrato serà de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do mesmo, 
sendo que as serviços deverão ser prestados nos moldes do Terrno de Referéncia constante no Anexo I 
deste Edital ConvocatOrio. 
7.6 - A prorrogação de prazo, prevista no Art, 57, inciso I!, da Lei n° 8.666/93, deverã ser justificada por 
escrito e previarnente autorizada pelo Ordenador da Despesa. 
7.7 - Ocorrerã a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem quo 
caiba a Contratada direito a indenizaçao do qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos: 
7.71 - Nâo curnprirnento ou cumprirnento irregular das clàusulas contratuais ou da legislacao vigente; 
7.7.2 - Cornetirnento reiterado de erros na prestaçäo dos serviços; 
7.7.3 - Decretaçao de concordata, falência ou dissolução da firma, ou ainda insolvência de seus sOcios, 
gerentes ou diretores; 
77.4 - Alteraçâo social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que projudique a 
execucão do contrato; 
7.7.5 - RazOes de interesse pblico, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados 
pela Prefeitura Municipal; 
7.7.6 - 0 atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes dos serviços, 
ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade püblica, grave perturbaçao da 
ordern interna ou guerra, assegurado a Contratada a direito do optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigacOes ate que seja normalizada a situacao; 
7.8 - A resciso arnigâvel do contrato, par acordo entre as partes, deverá ser precedida do autorização escrita 
e fundarnentada polo Prefeito Municipal de Portoiras. 
7.9 - E facultada a Prefeitura Municipal de Porteiras, quando o convocado não assinar termo do contrato no 
prazo e nas condiçOes estabelecidas neste Edital convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificaçao, para faze-b em igual praza e nas mesmas condiçOes prapostas peba primeiro classificado, 
inclusive quanta aos preços atualizados, do conforrnidade corn este Edital, ou revagar esta !icitaçãa. 
7.10 - A Prefeitura Municipal do Porteiras poderá, a sew criteria, determinar a execucao antecipada do 
serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los. 
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8 - DAS 0BRIGAc0ES DAS PARTES 
8.1 - Obrigam-se a CONTRATANTE e CONTRATADA a cumprir fielmente os regrar 
Edital e respectivo Contrato originários desta Tomada de Precos, e as normas 
8.666/93. 

L 

c1pI 

discriminados polo c 
içdas na Lei 
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CONTRATANIE 
8.2 - As obrigaçOes da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte intogrante deste 
Edital, independente do sua transcriçao. 

CONTRATADA 
8.3 As obrigaçOes do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante 

-, 	deste Edital, independente do sua transcriçao. 

9- DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AO CONTRATO 
9.1 - A Contratante caberâ o diroito de promover acréscimos ou supressOes nos serviços, que se fizerem 
necessários, ate o limitecorrespondento a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
mantendo-se as domais condicoes do contrato nos termos do Art. 65, parãgrafo 1 0 , da Lei n° 8.666/93. 
9.2 - Caso haja acréscimo ou diminuicao no volume dos serviços este sera objeto de Termo Aditivo ao 
contrato, após a que, seré efetuado a pagamonto. 

10 - DAS CONDIOES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO REEQUJLIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO 
10.1 - Os pagamentos serào efetuados mensalmente, em moeda corrente, modiante cheque nominal ou 
ordem bancéria, ate a data do vencimonto, atestados as servicos pela Secretaria/Unidade Gestora da 
Prefeitura, desde quo não haja fato impeditivo provocado pela licitante vencedora, mediante apresentação 
dos documentos hábeis do cobranca junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Porteiras. 
10.2- Os pagamentos sorão efetuados através de cheque nominal a empresa ou transferéncia bancãria. 
10.3 - A Profeitura Municipal se reserva no direito de cancelar a presente TOMADA DE PREcOS, no todo ou 
em parte, do acordo cam as condiçOes estabelocidas na !egislação pertinente, assim como reduzir ou 
aumentar respeitados as limites do 25% sem que caiba so Contratado o direito do reclamação ou 
indenizacao. 
10.4 - Poderá ser rostabolocida a relacão quo as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a rotribuicão da Administracão para a justa romuneração dos servicos, desde quo objetivando a 
manutenção do equilibria econOmico-financeiro inicial do contrato, na hipótese do sobrevirem fatos 
imprevisivois, ou previsivois porém do consequências incalculéveis, rotardadores ou impeditivos da execucão 
do ajustado, ou ainda, em caso do forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando abs econOmica 
oxtraordinârja o extracontratual, nos tormos do Art. 65, Inciso II, alinea 'd" da Lei 8.666/93, devendo ser 
formalizado através do ato administrativo. 

11 - DOS RECURSOS 0RçAMENTARJOs 
11.1 - As despesas decorrentes da respectiva contratação correrão a conta do recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, cam a seguinte dotação orçamentãria: 

Orgao Unid. Orc. Projeto/Atividade Elemento de Despesa 
04 01 04.121.0011.2.009.0000 3.3.90.3999 
11 01 10.301.00202.045.0000 3.3.90.39.99 
10 01 12.361.0022.2.036.0000 3 . 3.90-39.99 
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12-DOSRECURSOS 
12.1 - Das decisOes proferidas pets Adrninistracao decorrentes da presente 
acordo corn o Art. 109, da Lei 8.666/93. 
12,2 - Os recursos serão dirigidos a Frefeitura Municipal de Porteiras, par interim é1 
Comissào de Licitacao, devidamente arrazosdo, e submetido pelo representante legal da empress, 
observando-se as prazos de que trata a Art. 109, da Lei 8.666/93. 
12.3 - Os recursos serão protocolados na Prefeitura e encarninhados a Cornisso. 
12.4 - Nâo serão conhecidas as recursos interpostos fora do prazo legs!. 

13 - DO INADIMPLEMENTO, DAS PENALIDADES E DAS SANcOES 
13.1 - 0 Inadimplemento das obrigacoes previstas neste Edital e no respectivo Contrato, ou a ocorréncia de 
quaisquer das situaçOes descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas dernais alteraçOes, serã comunicado 
pela parte prejudicada a outra, mediante notificacao par escrito, entregue diretamente ou par via postal, corn 
aviso de recebimento, a firn de que seja providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias ateis. 
13.2 - A não regularizacao poderã ensejar, a criteria da parte prejudicada, a rescisãa do Contrato, sem 
prejuizo de outras sançOes, bern coma no caso de não pagamento, a suspenso da prestaçao dos serviços 
pela CONTRATADA ate a sua normalização. 
13.3 - A CONTRATADA, pets sua inadimplëncia no cumprimento do contrato, enquanto durar a vinculo 
contratual, estará sujeita as seguintes sançOes: 
13.3.1 -Adverténcia; 
13.3.2 - Suspensão temporãria do direito de participarde licitaçao; 
13.3.3 - Impedimenta do contratar corn a Administracão; 
13.3.4 - Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçao Publics. 
13.4 - A CONTRATADA pagarâ a CONTRATANTE a titulo de multa pelo não curnprirnento do estabelecido 
neste Edital e no respectivo Contrato, ocorrendo as seguintes situaçöes: 
13.4.1 - Atraso injustificado na execucão dos serviças, causando, consequenternente atraso nos prazos, 
multa correspondente a 3% (trés par centa), calculada sabre a montante total da contratação. 

fl 

	

	13.4.2 - lnexecuçao total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a 10% (dez 
par cento), calculada sabre a montante total da contratação. 
13.4.3 - Caso, ocorra qualquer uma das situaçOes descritas no subitern anterior, a CONTRATANTE fica 
desabrigada do pagamento da(s) parcels(s) restante(s), independenternente da rnulta pets CONTRATADA. 

14 - DAS DJSP0SIç6ES FINAlS 
14.1 - A apresentacäo da proposta configura que a licitante tomou conhecimento de todas as infarmaçOes e 
dernais condicOes pars a cumprimento das obrigacOes desta licitaçao. 
14.2 - A contratada caberã toda e quslquer obrigaço civil, penal e trabalhista decorrentes da execução do 
contrato. 
14.3 - A contratada se abriga a rnanter as condiçOes de habilitação previstas no Edital de licitaçao, durante a 
execucao do contrato. 
14.4 - A Comissão Permanente do Licitaçãa atendera aos interessadas, no horário de 08:00 as 12:00 horas, 
de 21  a 61  feira, na sede da Prefeitura Municipal de Porteiras, sito na Rua Mestre Zuca, n° 16 - Centro, 
Porteiras/CE, ou polo telefone (88) 3557-1254. 
14.5 - E facultada a Comissão Perrnanente do Licitação, em quslquer fase da licitacao, prornaver diligéncias 
destinadas a esclarecer a instruçäo do pracessa. 

V 
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14.6 - Esta Tomada de Precos poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que se tortt 	ilegalid'ade 
no processo e/ou no seu jugamento, ou revogada por conveniOncia da Adm iraçao, poTdcä ---, 
fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevància de interesse da 	. ura Municipal de (" 
Porteiras, sem que caiba aos licitantes qualquer indenizaçk. 	 'c5'  

14.7 - A documentaçäo apresentada para fins de habilitaçao far parte dos autos da lici 	eö ! 
devolvida ao proponente. 
14.8 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, na forma da Lei. 
14.9 A homologaçäo da presente Licitaçao é da competência da CONTRATANTE, nos termos da Lei, 
14.10 - Os casos omissos deste Edital sero resolvidos pela Comissão Permanente de Licitaco da Prefeitura 
Municipal de Porteiras, aplicando-se os dispositivos da Lei 8666/93 e legislação complementar. 
14.11 Das decisOes da CPL caberã recurso previsto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, e suas alteraçOes 
posteriores. 
14.12 - Fica eleito o Foro da Comarca de Porteiras/CE para dirimir qualquer dOvida na execucao deste Edital. 

Porteiras/CE, 11 de Janeiro de 2017. 

1011  
Maria tqA Tavares de LavOr 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO i  
TERMO DE REFERENCIA 

1.0— DO OBJETO: 	 DE LIC 

1.1 - Contrataçao de empresa especializada na prestacao de servicos de consultoria, 
assessoria e acompanhamento de convênios, eiaboracao de pianos de trabaihos e de 
prestaçao de contas de convênio e prograrnas, firmados corn os Governos Federal e 
Estadual de interesseda Profeitura Municipal de PorteiraslCE. 

1.2 - Unidados Gestoras 
• Secretaria Municipal de Administração, Financas e Planejamento 
• Fundo Municipal de SaUde 
• Fundo Municipal de Educaçao 

2.0 - JUSTIFICATIVA: 
2.1 - A contratacao de uma assessoria técnica especializada tern como finalidade atender 
ao contido na Legislacao Federal e Estadual na execução de programas e projetos que 
envolvam a transferência de recursos financeiros do Orcamento Coral da União Federal e 
do Estado do Ceará para o MunicIpio através da formalizacao de convénios, terrnos de 
compromissos, termos de ajuste, termos de adesão, instrumentos similares e programas 
de acao continuada, bern corno, quando na eiaboracao e oncarninhamento da prestaco 
de contas dos recursos quo forern ropassados por quaisquer dos instrurnentos acirna 
mencionados para o Municipio de Porteiras. 

3.0 - ESPEcIFICAcOES DOS SERVIOS SEREM REALIZADOS: 
3.1 - lnclusão e acompanharnento do todas as propostas do interesse do MunicIpio do 
Porteiras (Prefeitura Municipal) junto ao Portal do Convênios do Governo Federal 
(SJCONV) visando a transferência do recursos da União através da formalizaçao do 
convênios, contratos do repasses, termo de comprornisso e instrurnentos sirnilares 
objetivando o repasse do recursos financeiros; 

3.2 - lnclusão no Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV) das informacOes 
referentos aos procedirnentos Iicitatôrios realizados, decorrontos da contratação que 
sejam oxecutadas corn recursos do convênios, contratos do ropasses, terrnos do 
compromisso e instrurnentos sirnilares; 

3.3 - lnclusão no Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV) das inforrnaçOes 
referentes aos pagarnontos ofetuados corn recursos do oriundos do convénios, contratos 
do ropassos, termos do cornprornisso e instrurnontos similaros; 

3.4 - lnclusao no Portal de Convênios do Govorno Federal (SICONV) da docurnentaçao 0 

das informacOes necessárias a anâlise e aprovaçao das prestacOos do contas dos 
recursos oriundos de convénios, contratos do ropasses, torrno do comprornissos o 
instrumontos sirnilares; 
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3.5 - Elaborar e acompanhar junto aos Orgãos e Entidad 
Adrninistracao Püblica Estadual corn sede na capital do Estado 
todos Os projetos (Pianos de Trabaihos) visando a transferência d€ 
mediante a ceiebraçao de convênios, termos de ajuste, termos de r 

Lo  q Le ompoern a 
. 

do Ceara 
. 

?&bursos financeiros, 
? sUdade, 	K e/' 

3.6 - Inclusão no Portal do Convénios do Governo do Estado do Ceará (SICOV.- CE) 
das inforrnaçOes referentes aos procedimentos licitatôrios realizados decorrentos da 
contratação que sejam executadas corn recursos de convênios; termos do ajustes, termos 
de responsabilidade, etc.; 

3.7 - inclusão no Portal de Convénios do Governo do Estado do Ceará (SICONV - CE) 
das inforrnaçOes referentes aos pagamentos efetuados corn recursos de convénios, 
terrnos de ajustes, terrnos do responsabilidade, etc.; 

3.8 - Inclusão no Portal de Convênios do Governo do Estado do Ceará (SICONV - CE) da 
documentacao e das informacoes necessãrias a anâlise e aprovacão das prestacoes de 
contas dos recursos oriundos do convênios, terrno de ajuste, termo de responsabilidado, 
etc.; 

3.9 - lncluso do sisterna de prestacao de contas do Fundo Nacional de Desenvolvirnento 
da Educacao - FNDE (SIGPC) da docurnentaçao e das inforrnaçOes necessárias a 
anáiise e aprovação das prestaçOes de contas dos recursos oriundos de programas de 
acao continuada (PNAE, PNATE, PDDE, etc.,), termos de compromisso, etc.; 

3.10 - Acompanharnento junto a Caixa Econôrnica Federal e dernais Orgãos da 
Adrninistraçao Püblica Federal e Estadual do todos as convênios, contratos de repasses, 
terrnos de ajuste, termos de responsabilidade, terrnos do cornpromisso e instrurnentos 
sirnilares; 

Th 	3.11 - Acompanharnento de todos Os processos do licenciamento arnbiental junto a 
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará - SEMACE e dos 
processos para concessão de outorga junto a Secretaria Estadual dos Recursos Hidricos 
do Estado do Ceará - SRH / Cornpanhia de Gestão dos Recursos Hidricos - COGERH, 
arnbos corn sede na capital do Estado do Cearã (Fortaleza) docorrente de obras quo 
serão executadas corn recursos do convênios, contratos do repasses, termos do ajuste, 
termos de cornprornisso e instrumontos sirnilares; 

3.12 - Acornpanharnento sistemático da situacao do MunicIpio junto ao Serviço Auxiliar do 
InforrnacOes para Transferências Voluntárias - CAUC do Tesouro Nacional e junto ao 
Sistema do Acornpanharnento de Contratos o Convênios - SACC o Sistema do 
Convênios o Congénoros - SICONV - CE, do Estado do Ceará / Controladoria o 
Ouvidoria Geral do Estado. 

4.0 - DA EXECUçAO  DOS SERVIOS 
4.1 - A empresa devera contar ern seu quadro do pessoal de profissionais capacitados 
corn larga experiência pam realizar o trabaiho, bern corno dispor 	to 	as 
equiparnentos necessáilos; 
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4.2 - Cabe a empresa assumir as despesas necessárias ao cumpri 
	

to da prestacao de 
servicos, principalmente as decorrentes de viagens, iocomocão a 
profissionais ao MunicIpio quando necessário; 

5.0 - DO VALOR ESTIMADO DOS SERVIOS 
	 \ç0 	CY 

5.1 -O valor rnaxirno admitido para esta contratacão é 0 constante no qu?1th, 	ixo, 
apuraaos airaves aa meaia aas pesquisas ae precos realizada palo MunicIpio de 
Porte i ras/C E. 

Item Especificação Unid. Qtde. Valor Valor Total 
Unitário 	I 

01 Servico 	de 	consultoria, 	assessoria 	e Mês 12 3.500,00 42.000,00 

acompanharnento de convênios, elaboracão de 
pianos de trabaihos e de prestação de contas de 
convénlo 	e 	prograrnas, 	firmados 	corn 	os 
Governos Federal e Estaduat de interesse da 
Secretaria 	de 	Adrninistraço, 	Financas 	e 
Planejarnento do MunicIpio de Porteiras - Ceará, 

02 Serviço 	de 	consultoria, 	assessoria 	e Mês 12 2.866,67 34.400,04 
acompanhamento de convénios, elaboraço de 
pianos de trabaihos e de prestaço de contas de 
convênio 	e 	prograrnas, 	firmados 	corn 	os 
Governos Federal 	e Estadual de interesse do 
Fundo 	Municipal 	de 	SaCide 	do 	MunicIplo 	de 
Porteiras - Cearã. 

03 Serviço 	de 	consultoria, 	assessoria 	e Mês 12 - 3033.33 36.399,96 

acompanhamento de convênios, elaboração de 

pianos de trabaihos e de prestaçäo de contas de 
convênio 	e 	prograrnas, 	firmados 	corn 	os 
Governos 	Federal 	e 	Estadual de interesse do 
Fundo Municipal de Educaço do MunicIplo de 
Porteiras - Cearâ. 

6.0 - FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - Os pagamentos serão feitos ate o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da realizacao 
dos servicos, mediante ordem e/ou deposito bancário, ou mediante autorização de débito 
junto ao Banco do Brash. 

7.0 - OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 
7,1 - As obrigacOes da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, arte 
integrante do Edital, independente de sua transcriçao. 

8.0 - OBRIGAQOES DA CONTRATADA 	
1 8.1 - As obrigacoes do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas 	1J,.nuta C ntra uaI, 
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9.0—CONCLUSAO 
9.1 - 0 presente Termo de Referéncia tern par finalidade estabelec4pdiçOes p/ 
melhorar o desempenho da gestao na Prefeitura Municipal de Porteiras 	!1 p1mg5bi 
recursos, junta aos órgãos e entidades que compOem a Administraçäo PublicaFgFal e 
Estadual, bern como para adequacao desta instituicão Municipal as atuais exigencias 
impostas, notadamente no tocante a elaboracao e acompanhamento das Propostas e dos 
Pianos de Trabaihos, visando a celebraçao de Convênios ou Instrumentos similares corn 
orgãos e entidades que compoem a adrninistracao Püblica Federal e Estadual e correta 
aplicácão dos recursos e a correta aplicacao de prestacão de contas dos recursos 
oriundos de instrumentos firmados, coma forma de evitar erros na execução e por 
conseguinte a responsabilidade dos gestores e/ou ordenadores de despesas, a que exige 
uma assessoria de alto nivel e altamente especializada e que tenha competência para 
orientar analisar a situaçao existente e conceber prograrnas de revisão de processos e 
rotinas de verbs setores da Administraçao, para so adaptar corn a rapidez aos novos 
requisitos. 

E necessãrio, por conseguinte, que haja modernizacao nos sistemas e processos de 
trabalho, onde as inforrnaçoes exigidas pela legislaçao e necessárias ao gerenciamento 
possam fluir corn rapidez e de forma sistemática, tanto para direcionar a foco da gestão 
para resultados, coma para atender as exigéncias dos órgos e entidades. 

Porteiras/CE, 11 de Janeiro de 2017. 

fg/ 
Maria Edn\Tavares de Lavör 

Presidente da Comissão do Licitação 

DE ACORDO: 

José Nq Correia .Ursu'1ino 
,raenaaor -aetJepesas 

Secretaria Municipal de Administracao, 
Finanças e Planejamento 

e__
~

~~~  
a/MvY 	Silva 

Ordenadora de Despesas 
Fundo Municipal de SaUde 

CIL  ~, 

Eliana eFigueiredo Alves 
Orden ora de Despesas 

Fundo Municipal de Educaçao 

Prefeitura Municipal de 
I 
	

GOVERNO MUNICIP 
CNPJ no 07.654.114/0001- 

parte integrante do Edital, independente de sua transcricao. 
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ANEXOII 
FORMULARIO DE PROPOSTA PADRONIZADA\ 	i n WJi 

A Comissäo Permanente do Licitacao da Prefeitura Municipal de Porteiras. 
Pela presente declaramos inteira submissäo aos preceitos legais em vigor, esp&C rfiZJ 	d1 	n° 
8.666193, e suas alteracOes posteriores, bern como as cláusulas e condiçOes do moda 	ada de 
Preços n° 201701.11.1. 
Deciaramos ainda que, apos a emissao dos documentos relativos a habWtacão proliminar, não ocorreu fato 
que nos irnpeça de participar do moncionada licitaçäo. 
Assumimos o compromisso do bern e fieimente exocutar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos 
vencedor(es) da presente licitacAo. 
OBJETO: Contratacão do empresa especializada no prestação do servicos do consultoria, assossoria e 
acompanhamento de convënios, eiaboraçao de pianos de trobaihos e do prestacão do contas de convênio e 
programas, firmados corn os Governos Federal e Estadual de interesse da Prefeitura Municipal de 
Porteiras/CE, cQnforme especificaçOes constantes no Edital ConvocatOrio, 

Especificaçäo Unid. Qtde. 	 Valor Total 
Unittrio 

01 IServigo de consultoria, ossessoria e scompanhamento del 
convênios, elaboração de pianos de trabaihos e de 
prestacäo de contas de convênio e programas, firmados 
corn Os Governos Federal e Estadual de interesse da: 
Secretaria de Administração, Financas e Planejarnento do 
Municipio de Porteiras — Ceará.  

02 Servico de consultoria, assessoria e acompanhamento del 
convênios, elaboraçao de pianos de trabalhos e del 
prestecäo de contas de convénio e prograrnas, firmado 
corn os Governos Federal e Estadual de interesse do 
Fundo Municipal de SaOde do Municipio de Porteiras - 

jCeará. 
03 Servico de consultoria, assessoria e acompanharnento del 

convênios, elaboraçao de pianos de trabalhos e de 
prestação do contas de convênio e prograrnas, firmados 	Més 	12 
corn os Governos Federal e Estadual do interesse do 
Fundo Municipal do Educação do Municiplo do Porteiras H 
Cearã. 

Total:: 

Valor Total da Proposta: R$ .............................................. 

Proponente .  ................... .................. 

Endereco . ........................................ 
C.NP,J.' .......................................... 
Data da Abertura . ............................ 
Hora da Abertura . ............................. 
Validade do Proposta: 60 dias 

Data: 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO ID 	 FL 	 3U 

	

MINUTA DO CONTRATO 	 c 

Contrato de prestação de ser 	 L tl ° 
Municipio 	de 	PorteiraslCE, 	 do(a) 

para o fim que nele se declara. 

o MUNICPIO DE PORTEIRAS, Estado do Cearà, pessos juridica do direito pbIico interno, inscrita no 
CNPJ/MF 	sob 	o 	n.° 	07.654,114/0001-02, 	através 	do(a) 	Secretaria/Fundo 

...............................................................neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de 
Despesas, o(a) Sr(a) . ..................................................... residente e dorniciliado(a) nesta Cidade, apenas 
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 

.............................................................................................estabelecida (residente e domiciliado(a)) 
na 	....................................................................................................inscrita(o) 	no 	CNPJ/CPF 	sob 	o 	no 

...................... .neste ato representada por .....................................................................portador(a) 
do OFF no ....................................apenas denorninada(o) de CONTRATADA(0), resolvem firmar o presente 
Contrato, tendo em vista o resultado da Licitacao na modalidade TOMADA DE PREOS no 2017.01.11.1, 
tudo de acordo corn as normas gerais da Lei no 8.666/93, e suas alteraçOes posteriores, med iante clàusulas e 
condiçöes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modaiidade TOMADA DE PREOS no 2017.01.11.1, de 

acordo corn o § 2 0 , do Art, 22, da Lei Federal no 8.666/93, devidamente homologado pelo Sr. 
Ordenador(a) da Secretaria Municipal do ................................................... 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2,1 - 0 presente Instrumento tern par objeto a contratação de empresa especializada na 

prestacao de servicos do consultoria, assessoria e acompanhamento de convénios, elaboracao de pianos de 
trabalhos e de prestação do contas do convênio e prograrnas, firrnados corn os Governos Federal e Estadual 
de interesse da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, conforme especificaçOes constantes no Anexo I do 
Edital CohvocatOrio, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discrirninada no quadro abaixo; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE ExECUçAO DOS SERVIOS 
3.1 - A CONTRATADA se obriga a executar as serviços no regime de execução indireta. 

CLAUSULA QUARTA 	DO PREco, DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO, DO 
REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 

4.1 - 0 objeto contratual tern o valor mensal do R$ .......................totalizando o valor do R$ 

4.2 - Os pagarnentos serão efetuados mensalrnente, em rnoeda corrente, mediante cheque 
nominal ou ordern bancária, ate a data do vencirnento, atestados as serviços pela Secretaria/Unidade Gestora 
da Prefeitura, desde quo näo haja fato impeditivo provocado pela licitante vencedora, mediante apresentaçao 
dos documentos hàbeis de cobrança junta a Tesouraria da Prefeitura Municipal do Porteiras. 

4.3 - A PTefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar a presente TOMADA DE 
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(1 
PREcOS, no todo ou em parte, de acordo corn as condiçOes estabelecidas 
como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% sem que caiba aontratado o direito d€) 
reclamação ou indenizacao. 

4.4 - Poderã ser restabelecida a relacao que as partes pactuaram 	 d's 
encargos do contratado e a retribuiçao da Administraço para a justa remuneraçao dos se 	e que 
objetivando a manutençâo do equilIbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipOtese de sobrevirem 
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequências incalculàveis, retardadores ou impeditivos da 
execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando àlea 
econOmica extraordinâria e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, aimnea "d" da Lei 8666/93, 
devendo ser formalizado através de ato administrativo, 

CLAUSULA QUINIA - DA VIGENCA CONTRATUAL. 
5.1 - 0 presente Contrato terà vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57, 
da Lei Federal n° 8666/93. 

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORcAMENTARI0S 
6.1 - As despesas deste Contrato correräo por conta de recursos oriundos do Tesouro 

Municipal, previstos na seguinte dotacao orçamentâria: 

Orgao 	Unid. Orc. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento do Despesa 

CLAUSULA SETIMA - DAS 0BRIc3Ac6ES DA CONTRATANTE 
7,1 - A Contratante obriga-se a: 
7.2 - Exigir do Contratado o fiel cumprimento do Edital, Termo de Referéncia e Contrato, bern 

como zelo na prestacäo dos serviços e o cumprimento dos prazos. 
7.3 - Colocar a disposicao da Contratada toda a documentação necessãria para a perfeita 

execucao dos servicos solicitados. 
7.4 - Disponibilizar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio nas 

diligéncias de trabalho necessària ao born desempenho dos serviços contratados. 
7.5 - Efetuar o pagamento na forms convencionada neste Instrumento. 
7.6 - Acompanhar e fiscalizar a execucão do Contrato, através de urn Servidor ou Comissão 

especialmente designada. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada obrig a-se a: 
8.2 - Manter durante toda execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes por 

ele assumidas, todas as condiçOes de habilitaçao e qualificacao exigidas na licitação. 
8.3 - Prestar Os servicos licitados em estrita conformidade corn as especificacOes deste 

instrumento e do Termo de Referência, os quais serão executados na sede da Prefeitura e seus entes, e 
também na sede da Empresa. 

8.4 - Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela Prefeitura e 
seus Entes para a execução do Contrato. 

8.5 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuizos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, a contratante 
ou a terceiros. 

8.6 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza 
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pessoal de sua contrataçäo necessãrio a execucao do objeto contratual, inclusive os 
legislaçao trabalhista e as despesas corn locomoção, hospedagem e alirnentação para a 
sernanal e mensal. 

I.' 

caros reTfl,O 
ssoria ostensiva 

DE 

CLAUSULA NONA - DAS PROIBIçOES 
9.1 - E vedado a CONTRATADA subcontratacao dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e 

expressa anuéncia e autorização da CONTRATANTE, 

CLAUSULA DECIMA- DO INADIMPLEMENTO 
10,1 - 0 lnadimplernento das obrigaçoes previstas no presente Contrato, ou a ocorréncia de 

quaisquer das situaçOes descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas dernais alteracOes, seré comunicado 
pela parte prejudicada a outra, mediante notificação por escrito, entregue diretarnente ou por via postal, corn 
aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias üteis. 

10.2 - A não regularizaçao poderà ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do 
Contrato, sern prejuizo de outras sançOes, bern corno no caso de não pagamento, a suspensão da prestacao 
dos serviços pela CONTRATADA ate a sua normalizaçao 

10.3 - A CONTRATADA, pela sua inadimpléncia no cumprirnento do contrato, enquanto durar 
o vinculo contratual, estarã sujeita as seguintes sançOes: 

10.3.1 advertëncia; 
10.3.2 - suspensão temporéria do direito de participar de licitação; 
10.3.3 - irnpedimento de contratar corn a Adrninistração; 
10.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao Füblica. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1 - A CONTRATADA pagarã a CONTRATANTE a titulo de multa pelo não cumprimento do 

estabelecido no presente Contrato, ocorrendo as seguintes situacOes: 
11.2 - Atraso injustificado na execução dos servicos, causando, consequenternente atraso 

nos prazos, multa correspondente a 3% (trés por cento), calculada sobre o montante total da contratação. 
11.3 - lnexecuçao total ou parcil dos servicos, sem prévia justificativa, multa correspondente 

a 10% (dez por cento), calculada sobre o montante total da contratação. 
11.3.1 - Caso ocorra qualquer uma das situacOes descritas no sub-item anterior, a 

CONTRATANTE fica desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa 
pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO 
12.1 - 0 não cumprirnento das disposiçOes especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra do Contrato, ensejando rescisão adrninistrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde J os Direitos da Administração, corn relaçao as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrurnento. 

12.2 - 0 presente contrato e rescindivel ainda, independenternente de qualquer interpelacão 
judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

12.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
12.2.2 - lnadimplência do qualquer de suas cláusulas por qualquer urna das partes; 
12.2.3 - Acerto em comurn acordo per iniciativa de uma das partes, rnediante aviso per escrito 

corn 30 (trinta) dias de antecedOncia, sem onus para ambas as partes; 
12.2.4 - No case de näo cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que 

se sentir prejudicada podera rescindi-lo sem que se faça necessario urna comunicação per escrito com •.a 

C/ 
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_Q3 
antecedencia definida no sub-item anterior. 	 0 \ 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERAcAO CONTRATUA 
13.1 - Qusisquer alteraçoes que venham a ocorrer na execucao dos ser 	1rjfj 	s 

mediante Termo Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PuBLIcAcAo 
14.1 - Este Contrato deverã ser publicado por afixacao em local de costume ate o 50  (quinto) 

dia ütil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DOS ANEXOS 
15.1 - lntegram o presente contrato todas as pecas que formaram o procedimento licitatOrio, a 

proposta apresentada pela Contratada, bern corno eventuais correspondéncias trocadas entre as partes. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer dvidas oriundas do presente Contrato e o 

da Comarca de Porteiras/CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebado, assinando o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo, para que surta seus juridicos e legais efeitos. 

PORTEIRAS/CE, 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUN HAS: 

1 . 	............................................................................................ 	CPF 	................................................... 

2. 	................................ ............................................................ 	OFF 	................................................... 
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