
CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS 

TOMADA DE PREÇOS 00312020ff P 

OBJETO: Contratação de serviços de consultoria operacional junto ao 
Interno da Câmara Municipal de Crateús. 

DATA DA EMISSÃO: 3 de junho de 2020. 

DATADA ABERTURA: 24 de junho de 2020. 

HORÁRIO DA REUNIÃO: 08:00 horas 

Câmara Municipal de Crareús 
Rua: Carlos Rol mm f 73, Centro, Crateús - Ceará 

CEP 63700-046 



EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 003120201TP 

A Câmara Municipal de Crateús, através da Comissão Permanente de Licitação - CPIL, 
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo 
previsto, abrirá licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço 
global, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital, observadas às disposições contidas na Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal n° 8.883194 de 08.0694 e alterações 
posteriores e Lei Complementar n° 12312006 - Lei Geral das Microempresas, bem como 
das condições e cláusulas a seguintes: 

PREÂMBULO DO EDITAL 

N° DO PROCESSO: 00312020/TP 

ÕRGÃO INTERESSADO: Câmara Municipal de Crateús 

MODALIDADE: Tomada:de Preços 

Contratação de serviços de consultoria 
OBJETO operacional junto ao Controle Interno da 

Câmara Municipal de Crateús 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço 

REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada por preço unitário 

LEI FEDERAL N° : 8.666193 e alterações posteriores 

Plenário da Câmara Municipal de Crateús, 
LOCAL 	DE 	RECEBIMENTO 	DA 

localizado à 	Rua Carlos 	Rolim, 	n° 73, 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

Centro, - Crateús - Ceará. 
DIA E HORA PARA RECEBIMENTO 
DA 	DOCUMENTAÇÃO 	E 24 de junho de 2020, às 08:001h. 
PROPOSTA;_________________  

ANEXOS AO EDITAL 

ANEXO 1: Projeto Básico 
ANEXO II: Modelo de Carta Proposta. 
ANEXO III: Modelo de Proposta. 
ANEXO IV: Modelo de Declarações 
ANEXO V: Modelo de Procuração. 
ANEXO VI: Modelo de Declaração para ME/EPP. 
ANEXO VII: Minuta do Contrato. 

flflflflÇ3 	.... 

1.1 	Contratação de serviços de consultoria operacional junto ao Controle Interno da 
Câmara Municipal de Crateús, que deverão ser executados conforme Termo de 
Referência/Projeto Básico do Edital. 

Câmara Municipal de C,ateüs 
Rua: Carlos Rolim, rI 73, Centro Crateús - Ceará 
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ESTADO DO CEARÁ 
Câmara Municipal de Crateús 
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2.1 	Os recursos do presente objeto correrão por conta de Correrão através de 
recursos próprios da Câmara Municipal de Crateús na Dotação Orçamentária 
01.01 .01.031.0001 .2.000 - Manutenção das Atividades Gerais da Câmara Municipal de 
Crateús, Elemento de Despesa 3.3.90.39.00. 
2.2 	O valor estimado para o objeto desta licitação é de R$ 81.200,00 (oitenta e um mil 
e duzentos reais). 

w  

3.1 	Poderão participar desta licitação toda e qualquer empresa ou 
sociedade regularmente estabelecida no país, que seja especializada e 
credenciada na execução dos serviços de conforme objeto da licitação e que 
satisfaça a todas as exigências do presente edital, especificações e normas, 
de acordo com os anexos; 
3.2 	Para participarem da presente licitação, os interessados deverão 
comprovar que estão inscritos regularmente no Cadastro de Fornecedores e 
Prestadores de Serviços da Câmara Municipal de Crateús, possuir ramo de 
atividade compatível e pertinente ao objeto do presente edital e apresentar 
habilitação compatível com o objeto desta licitação nos termos do edital, até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação, conforme art. 22, parágrafo 9° da Lei 8.666193. 
3.3. 	A licitante, desejando apresentar preposto, deverá fazê-lo mediante um único 
representante, que deverá se identificar no ato da abertura da licitação através de 
procuração específica, conforme anexo V, com firma reconhecida, com cópia autenticada 
do documento oficial com foto válido na forma da lei do outorgante e do outorgado e cópia 
do Registro Comercial registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado no caso 
de empresa individual ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e autenticado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações 
acompanhado de documentos de eleição autenticados de seus administradores 
independente da documentação apresentada no envelope, outorgando amplos poderes 
para o mandatário representar a licitante nesta licitação. 
3.4. 	Quando se tratar de proprietário ou sócio da empresa o mesmo deverá apresentar 
cópia autenticada do documento oficial com foto, válido na forma da lei e cópia 
autenticada do Registro Comercial registrado na Junta Comercial, no caso de empresa 
individual, ou cópia autenticada do Contrato Social e aditivos em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações 
acompanhado de documentos de eleição autenticados de seus administradores. 
3.5. 	Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas à verificação 
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito a CPL os erros, 
dúvidas e/ou omissões porventura observadas até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na 
tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer 
reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas. 
3.6. 	A licitante que desejar enviar sua documentação e proposta deverá fazê-lo com a 
devida antecedência para recebimento no prazo e horário previsto no preâmbulo, 
enviando via postal, com AR (Aviso de Recebimento) e endereçada à Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Crateús. 

Câmara Municipal de Creleús 
Rue: Carlos Rotim n° 73, Centro, C tcús — Ceará 
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4.1 	Não poderão participar desta licitação as empresas declaradas inidôneas ou 
cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei n° 
8666193 e suas alterações posteriores. 
4.2 	Empresas com falência decretada ou requerida. 
4.3 	Não será admitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou 
grupo de empresas. 
4.4 	Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
4.5 	Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta licitação, somente uma 
delas poderá participar do certame licitatório. 
4.6 	Caso ocorra a identificação, constante do item 4.5, quando verificada após a 
abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, tornará inabilitada as referidas empresas, que 
não poderão participar da fase posterior da sessão, pois o fato implica na quebra do sigilo 
da proposta, contrariando o observado no art. 3 0  da Lei 8.666193. 
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5.1 	Os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser apresentados 
em 01 (uma) via e deverão ser entregues contidos em invólucros fechados com cola ou 
de forma tal que torne detectável qualquer intento de violação de seu conteúdo, estes 
trazendo na face o seguinte sobrescrito, respectivamente: 

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

fl CRATEÚS 
TOMADA DE PREÇOS N° 003120201TP 
ENVELOPE "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO PROPONENTE: 

ENVELOPE "B"- PROPOSTAS DE PREÇOS 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CRATEÚS 
TOMADA DE PREÇOS I'l° 003120201TP 
ENVELOPE "B" PROPOSTAS DE PREÇOS 
NOME DO PROPONENTE: 

5.2 	È obrigatória a assinatura de quem de direito cia PROPONENTE na proposta de 
preços e declarações apresentadas. 
5.3 	Qualquer pessoa poderá entregar os documentos de Habilitação e as Propostas 
de Preços de mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de 
procuração, põderá representar mais de uma LICITANTE junto à COMISSÃO, sob pena 
de exclusão sumária das LICITANTES representadas. 

(tnaIa Municipal de Crateús 
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ESTADO DO CEARÁ 
Câmara Municipal de Crateús  
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6.1. 	Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) Em originais ou publicação em órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada (quando não forem retirados pela Internet). 

b) Dentro do prazo de validade, para o dia da sessão de recebimento dos envelopes 
de Habilitação e Proposta de Preços. 

6.2. 	Os Documentos de Habilitação consistirão de: 

a) RegistroRegistro Comercial no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidado em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

C) 	Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, no caso de ME]; 

_- 	f) 	Cédula de identidade do representante legal da empresa ou cópia autenticada de 
outro documento oficial de identificação com foto, dentro do prazo de validade. 

....
. .. 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

C) 	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) 	Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 

Cãmara Municipt de Cralcús 
Rua: Carlos Rolam, fl&  73, Cenho. Crateús - Ceará 
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Câmara Municipal de Crateús 
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e) 	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vil-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 0  de maio 
de 1943 

n 

62.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrativos contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da 
apresentação da proposta; 

62.5.1.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404176 (sociedade anônima): publicados em 
Diário Oficial; ou - publicados em jornal de grande circulação; 

2) Sociedades Limitadas (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os 
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço, 
Demonstrações Contábeis e os Termos de Abertura e de Encerramento devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; 

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n °  123- Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - por fotocópia do livro Diário, inclusive 
com os Termos de: Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou - fotocópia 
do Balanço, Demonstrações Contábeis e os Termos de Abertura e de Encerramento 
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da 
licitante; 

4) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da 
licitante; 

625.1.2 	O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 

6.2.5.1.3 	Os licitantes deverão comprovar a boa situação financeira através dos 
índices abaixo: 

Cimara Municipal dc Crateús 
Rua: Carlos Rolim, n 73. Centro, Cratcús -- Ceará 
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a) LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo= maior ou iguala 1,00; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (ELP) 

ai) 	O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a 
curto prazo, relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto prazo com 
as dividas também de curto prazo. índice menor do que 1,00 demonstra que a 
empresa não possui recursos financeiros para honrar suas obrigações de curto 
prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. 

b) LC = Ativo Circulante = maior ou igual a 1,00; 
Passivo Circulante 

b.1) 	O índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da 
empresa a longo prazo, relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto 
e no longo prazo com as dividas também de curto e de longo prazo. índice menor 
do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros suficientes 
para pagar as suas dívidas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade 
das atividades da empresa. 

c) SG = Ativo Total = maior ou igual a 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (ELP) 

C.1) 	O grau de solvência demonstra a capacidade da empresa em liquidar 
suas obrigações no caso de falência. Se o índice for maior que 1,00 pode-se dizer 
que a empresa é solvente, quer dizer que o Exigível não pode ser maior que o 
Ativo ou Passivo Total. 

6.25.1.3.1 Os índices exigidos foram estabelecidos observando valores usualmente 
praticados atendendo ao disposto no art. 31, § 50, da Lei 8.666193, permitindo a 
comprovação da boa situação financeira da empresa de forma objetiva; 

6.2.4.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica licitante, com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias da data 
marcada para entrega dos envelopes. 

a) Declaração de Fatos Impeditivos; Declaração de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame; Declaração de 
que recebeu os documentos e tomaram conhecimento e condições do edital; Declaração 
de idoneidade; e Declaração de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, conforme ANEXO IV deste edital. 
b) Empresas enquadradas como microempresa (ME) ou empresas de pequeno pode 
(EPP), conforme incisos 1 e II do Art. 3 0  da Lei Complementar 12312006, que pretenderem 
se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto em Lei deverão apresentar 
Declaração de ME/EPP conforme modelo do ANEXO VI do edital. 

CÊ,nia'a Municipal dc Cratcús 
Rua: Car!os Rolim, n 13 Centro, Crateüs .- Ceará 
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6.25.1 A não apresentação dos referidos documentos produzirá o entendimento 
de que não se trata a empresa licitante de ME ou EPP, decaindo da condição de 
beneficiária da Lei Complementar n°  123106. 

6.2.5.2 A Microempresa e empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição. 

6.2.5.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Publica, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito, de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para 
efeito de assinatura de contrato ou instrumento que o substitua; 

6.2.5.4 A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do 
prazo estabelecido, implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, sendo facultado à comissão convocar os licitantes remanescentes, por ordem de 
classificação. 

62.5.5 A empresa que apresentar documentação em desacordo com quaisquer 
dessas exigências estará inabilitada, a inabilitação do licitante importa preclusão do seu 
direito de participar das fases subsequentes. 

'wRfl QSUIS. •.•:• 

	

7.1 	A carta proposta deverá ser impressa confeccionada em 01 (uma) via por 
qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, conforme modelo do ANEXO lI, em 
papel timbrado da licitante, com linguagem clara, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou 
borrões, assinada pelo(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, com a devida 
identificação, e ainda preencher os seguintes requisitos: 

7.1.1 A indicação da razão social da empresa licitante, o número de inscrição 
no CNPJ de seu estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivamente irá 
prestar o objeto da licitação. São facultativas as informações dos dados referentes ao 
número de banco, agência e conta corrente nesta etapa da licitação, sendo obrigatória, 
posteriormente, para a licitante vencedora. 

	

7.2 	Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro argumento. 

	

7.3 	A Proposta de Preços será considerada de acordo com os anexos deste Edital, 
expressa em Real (R$), em algarismos e valor global em algarismos e por extenso, 
computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, 
bem como todos os tributos, encargos, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, 
carrego e descarrego e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a 
incidir direta ou indiretamente sobre os serviços, constante da proposta, abrangendo, 
assim, todos os custos com o necessários à execução do objeto durante o prazo de 
contrato. 

	

7.4 	A validade mínima da Proposta será de 60 (sessenta) dias. 

	

7.5 	A PROPOSTA cuja especificação não atender aos requisitos mínimos constantes 
do ANEXO 1 deste Projeto Básico poderá ser rejeitada pela comissão. 

flmara Municipal de Craícús 
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8.1 	Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação 
e Propostas de Preços obedecerão aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes: 

8.1.1 No horário marcado e na presença dos PROPONENTES e demais 
pessoas que quiserem assistir à sessão, a COMISSÃO receberá os invólucros 
devidamente fechados, contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas de 
Preços. 

8.1.2 Recebido os envelopes A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B" 
PROPOSTAS DE PREÇOS, a critério da comissão proceder-se-á a abertura daqueles 
referentes à documentação de habilitação. 

81.3 Toda a documentação será, após analisada pela Comissão e submetida à 
análise de uma representação dos licitantes, se assim for de interesse de todos. 

8.1.4 Analisada a documentação, o julgamento do resultado será divulgado 
através de publicação em jornal diário de grande circulação, podendo o resultado da 
habilitação ser proferido em outra sessão, a critério da Comissão; 

81.5 A COMISSÃO poderá ao seu critério, proclamar, na mesma sessão, o 
resultado da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os 
interessados. 

8.1.6 Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para 
interposição de recurso, ou no caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO 
procederá a abertura das Propostas de preços das LICITANTES habilitadas. 

8.17 A COMISSÃO devolverá os envelopes contendo as propostas de preços 
dos LICITANTES inabilitados, se não houver recursos ou, se houver, após sua 
denegação. 
8.2 	Após a entrega dos invólucros contendo os Documentos de Habilitação e das 
Propostas de Preços, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no 
julgamento, e nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou ratificações. 

8.2.1 E facultado à COMISSAO, de ofício ou mediante requerimento do 
interessado, em qualquer fase da licitação, realizar diligências, destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo. 
8.3 	O resultado do julgamento final da Licitação será comunicado na mesma sessão 
ou, posteriormente, através de notificação aos interessados. 
8.4 	Os recursos, em qualquer das fases da licitação, quando ocorrerem, serão 
interpostos e julgados com estrita observância da Lei das Licitações, conforme art. 109. 

9.1 	No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o tipo de 
licitação que é MENOR PREÇO; 
9.2 	A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação 
apresentados, observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômica e Financeira. 
9.3 	Será inabilitada o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos 
exigidos no edital e que esteja dentro do ENVELOPE A", ou apresentá-los em desacordo 
com as exigências do presente edital. 
9.4 	Serão desclassificadas as Propostas de Preços que apresentarem: 
a) 	Condições ilegais, omissões, erros e divergências ou conflito com as exigências 
deste Edital. 

Cârna, a MunoipaI de Crateús 
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b) 	Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação. 
C) 	Preço unitário simbólico ou irrisório, havido assim aquele incompatível com os 
preços praticados no mercado, conforme a Lei 8666193 e suas alterações. 
d) Preço excessivo, assim entendido como aquele superior ao constante no 
orçamento estimado pela Câmara Municipal de Crateús-Ceará. 
e) Preços globais inexequíveis na forma do art. 48 da Lei n° 8.666193. 

O 	Apresentar documento sem a assinatura do responsável legal da empresa; 
g) 	Havendo igualdade de valores entre 02 (duas) ou mais propostas, o certame será 
decidido por sorteio. 
9.5 	Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de MENOR 
VALOR GLOBAL entre as licitantes classificadas E ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS 
DESTE EDITAL. 
9.6 	Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência 

,- para as ME ou EPP. 

..
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10.1 	Qualquer cidadão poderá impugnar este edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei 8.666193, devendo fazê-lo por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no horário das 08:00 às 13:00 
horas perante a Comissão Permanente de Licitação, devendo a Comissão julgar e 
responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis antes da sessão inaugural acima 
referida. 
10.2 	Na ocorrência de recurso, fazendo-se o recorrente representado por terceiro 
(mandatário), somente será aceito o recurso mediante instrumento de procuração com 
reconhecimento de firma em cartório e com poderes especifico para interceder perante a 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Crateús - CE. 
10.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
10.4 	Decairá do direito de impugnar, perante a Administração os termos do presente 
Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha apontar depois da sessão de 
recebimento das propostas, falhas ou irregularidades, que o viciarem, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso (parágrafo 2 0  do Art. 41 da Lei 8.666193). 
10.5 Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em 
modificação dos termos do edi'al, será designada nova data para a realização do 
certame, excéto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

11.1 	A homologação e adiudicf ação da presente licitação ao licitante cuja proposta de 
preços seja classificada em primeiro lugar são de competência do Presidente da Câmara. 
11.2 A Autoridade Competente se reserva o  direito de não homologar e revogar a 
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a 
qualquer dos licitantes o direito à indenização. 
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12.1 	Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa á presente 
Tomada de Preços e proposta da vencedora. 

	

12.2 	A licitante vencedora será convocada para assinar o instrumento de contrato, 
devendo fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da 
data da convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 
64 da Lei Federal n°  8.666193 e suas alterações. 

	

12.3 	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato", 
caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às penalidades 
previstas na Lei n 8666193 e alterações posteriores; 
12.4 Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta 
vencedora e seus anexos (se houver), bem como os demais elementos concernentes à 
licitação, que serviram de base ao processo licitatório; 
12.5 È facultado à Administração, quando o convocado não assinar o "Termo de 
Contrato" no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, 
obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação 
consoante prevê a Lei n. 8666193 e suas alterações posteriores. 

mona* .  

	

13.1 	O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado a critério da administração e conforme o Art. 57, inciso II da Lei 8666193 e 
alterações posteriores. 

	

14.1 	Os serviços objeto desta licitação somente poderão ser subcontratados 
parcialmente com a autorização do Presidente da Câmara. 

r\ 14.2 A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual 
continuará íntegra e solidária perante a contratante. 
14.3 As subcontratações que porventura seja realizada serão integralmente custeadas 
pela CONTRATADA. 
14.4 Não poderÁ ser subcontratada empresa que tenha participado deste processo e 
que tenha sido considerada inabilitada. 
14.5 Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia do(a) 
Ordenador(a) de Despesas, que exigirá contrato firmado entre a empresa vencedora e a 
subcontratada, mediante a apresentação de todos os documentos exigidos neste edital e 
a autorização do(a) Ordenador(a) de Despesas. 
14.6 Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da 
CONTRATANTE com os subcontratados. 
14.7 A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas 
por razões técnicas ou administrativas. 

................. 

	

15.1 	Os preços são fixos e irreajustáveis, atendendo a Legislação Federal, pelo 
período de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, os preços serão 
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reajustados pelo mesmo percentual de variação do IGPM - índice Geral de Preços no 
período. E a cada 12 (doze) meses pelo mesmo critério. 

	

15.2 	No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 
solicitar formalmente a Administração, devidamente acompanhada de documentos que 
comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à 
assessoria jurídica do Câmara para o devido parecer. 

	

16.1 	O pagamento será efetuado pela Contratante à Contratada através de ordem 
bancária, por meio de cheque, ou transferência entre conta corrente no prazo de até ao 
(trinta) dias, contados a partir da data de entrega da documentação completa na 
tesouraria, o qual somente ficará caracterizado depois de atestado a prestação dos 
serviços pelo Setor Competente acompanhadas das respectivas Notas Fiscais de 
Serviços e Recibo. 

	

16.2 	Serão descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os 
valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registrados. 
16.3 O pagamento dos serviços realizados fica condicionado, sempre e em qualquer 
hipótese, à comprovação do cumprimento pela CONTRATADA, das obrigações fiscais e 
trabalhista, relacionadas com os serviços em apreço, sendo, portanto, de sua obrigação, 
apresentar ao setor de tesouraria os respectivos comprovantes. 

	

17.1 	Liberar os trabalhos através de Ordem de Serviços, providenciar os pagamentos 
devidos à contratada nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas 
emitidas após a comprovação dos serviços realizados. 

	

17.2 	Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato. 
17.3 Atestar a execução dos serviços efetivamente executados para efeito de 
pagamentos. 

	

. 17.4 	Comunicar a contratada toda e qualquer irregularidade ocorrida na execução do 
contrato e exigir as devidas providências que demandem da contratada. 

1 [tYstJ 	7iD1Il 1%t17i 

	

18.1 	Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, 
seguros, decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer ônus para a Câmara 
Municipal de Crateús. 

	

18.2 	Manter a compatibilidade de habilitação e qualificação, com as obrigações 
assumidas durante todo o processo licitatório. 

	

18.3 	Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo por ocasião da prestação dos serviços. 

	

18.4 	Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração 
durante a execução dos serviços. 
18.5 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizer necessários do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1 
e 20  da Lei no 8666193 e suas alterações posteriores. 
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18.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida em 
licitação. 
18.7 	Deverá manter um funcionário de sua responsabilidade por no mínimo 02 (dois) 
dias por semana, que deverá ser mantido e custeado pela Contratada. 
18.8 Manter a contratada informada sobre o andamento dos serviços, informando-a 
sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias. 
18.9 Guardar sigilo sabre informações e documentos fornecidos pela contratante em 
decorrência dos serviços objetos do presente contrato. 
18.10 Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens de 
seus empregados e eventuais terceirizados, recolhimento e todos os encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, além de seguros e indenizações, contribuições fiscais e 
para fiscais, emolumentos e suas majorações, taxas e tributos pertinentes, ficando 
ressalvado que a inadiniplência da contratada para com estes encargos não transfere a 
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato, ficando ciente de que não se estabelece por força da prestação dos serviços 
objeto deste contrato qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados 
que a contratada fornecer para a execução dos serviços. 

20.11 Multa correspondente a 1 

20.2 No caso de atraso na ex 
penas previstas na Lei n° 8.6661 
multas de: 
a) 0,3%(três décimos por c 
de 30(trinta) dias; 
b) 2%(dois por cento) ao m 
contrato; 
C) 	Rescisão do pacto, a c 
superior a 60 (sessenta) dias. 

(dez por cento) do valor da sua proposta. 

ação dos serviços, independente das sanções civis e 
e suas alterações, serão aplicados à CONTRATADA 

) por dia de atraso das parcelas mensais, até a limite 

cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do 

rio da Contratante, em caso de atraso dos serviços 

Crakcús Ccar 



20.3 As multas aplicadas serão descontadas "ex-officio" de qualquer credito existente 
da CONTRATADA cobrada judicialmente. 
20.4 	Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, poderão ainda ser aplicadas à contratada as seguintes sanções, garantida a 
prévia defesa: 
a) Advertência por escrito; 
b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
C) 	Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, Inc. IV, da Lei Federal n° 
8.666193. 

. ..• 	
, 

21.1 	A inexecução total ou parcial do instrumento contratual ensejará a sua rescisão 
com as consequências contratuais e as previstas em Lei. 
21.2 	A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e restrito da 
CONTRATANTE. 
21.3 O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, 
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 
21.4 Fica ainda assegurado a CONTRATANTE o direito de rescisão do contrato 
independente de aviso extra judicial ou de interpelação judicial nos seguintes casos: 
a. Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do inicio da 
execução dos serviços; 
b. Interrupção dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE por mais de 05 (cinco) dias; 
C. 	Desatendimento das determinações regulares de representantes que forem 
designados pela CONTRATANTE, para acompanhar, na qualidade de fiscal a execução 
dos serviços; 
d. Descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE feito com base 
contratual. 
e. Transferência dos serviços a terceiros no todo ou em parte sem a prévia 
autorização da CONTRATANTE; 
f. Cometimento reiterado de falhas causadas na execução dos serviços; 
g. Lentidão na execução dos serviços levando a fiscalização a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
h. Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de 
insolvência sobe qualquer de seus dirigentes; 

Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos 
constante dos itens anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos 
serviços executados, deduzidos o valor correspondente as multas porventura existentes; 
21.5 Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que titulo for, se 
o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele 
estabelecidas. 

22.1 	A apresentação da proposta implicará na aceitação plena das condições 
estabelecidas,, nesta Tomada de Preços. 
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22.2 	É reservado a Administração o direito de anular ou revogar esta licitação sem que 
tal ato gere qualquer indenização ao participante. 

	

22.3 	Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação da 
Câmara Municipal de Crateús. 

Crateús - CE, 3 de junho de 2020. 

S SOARES 
PresidenteCâmar 	unicipal de Crateús 
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ANEXO 1 

PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO 

1.1 	Contratação de serviços de consultoria operacional junto ao Controle Interno da 
Câmara Municipal de Crateús. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

' 2.1 	A partir da realidade do Poder Legislativo Municipal, a contratação justifica-se a 
partir da necessidade de subsidiar o órgão de controle interno da Câmara Municipal de 
Crateús na adoção de procedimentos administrativos de gerenciamento e controle dos 
escassos recursos públicos, sendo um instrumento de promoção da defesa do patrimônio 
público e, em especial, à transparência dos atos praticados pelo Poder Legislativo Municipal, 

2.2 	A contratação tem como objetivo evitar o erro e a ineficiência no controle, fatores 
que, sendo reduzidos ou suprimidos, influenciam para que as entidades resguardem os seus 
ativos, assegurem a fidelidade, integridade dos registros e informações, estimulando o 
compromisso com a gestão e a organização estrutural e funcional. 

2.3 	A contratação de serviços se faz necessária uma vez que o planejamento e 
acompanhamento são os pontos fortes de uma boa gestão, sendo que, com isto poderá 
operacionalizar e racionalizar os serviços, evitando desperdícios de tempo e com isso a 
diminuição de gastos desnecessários, visando sempre a eficiência e a eficácia nos 
procedimentos administrativos. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 	Os serviços têm amparo na Lei Federal n° 8666193 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 

4. DOS SERVIÇOS 

	

4.1. 	Controle de Créditos 

	

4.1.1 	Acompanhar a execução orçamentária (saldo de dotações); 

	

4.1.2 	Controlar a movimentação (abekura  e anulação) de dotações para que 
não ocorram procedimentos desnecessários e/ou antagónicos; 

	

4.2. 	Controle de Despesas 
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42.1. 	Acompanhar a execução orçamentária (saldo de dotações); 

4.22. 	Acompanhar o cumprimento dos estágios das despesas; 

4.2.3. 	Verificar se a despesa está coberta com comprovação legal; 

4.2.4. 	Analisar se as despesas são ordenadas por autoridade competente; 

4.2.5. 	Analisar a documentação comprobatória da despesa (processos 
licitatórios, contratos, empenhos, notas fiscais, etc.) a fim de evitar o cometimento de 
falhas e uso indevido dos recursos públicos. 

4.3. 	Controle de Pessoal 

- 	4.31. 	Acompanhar os procedimentos de nomeação e exoneração de 
servidores; 

4.3.2. 	Verificar a existência, conforme o caso, de segregação de funções dos 
servidores; 

4.3.3. 	Observar se o registro funcional individualizado dos servidores encontra- 
se devidamente preenchido e atualizado; 

4.3.4. 	Verificar a forma e o procedimento de controle da frequência dos 
servidores; 

4.3.5. 	Acompanhar e analisar os limites de despesas com pessoal; 

4.4. 	Controle de Bens Móveis Permanentes 

4.4.1. 	Verificar a existência de membro(os) para controle e inventário dos bens 
patrimoniais; 

4.4.2. 	Verificar o preenchimento das fichas patrimoniais 

4.4.1 	Observar o correto preenchimento da ficha patrimonial antes do estágio 
de pagamento; 

4.4.4. 	Averiguar o processo de tombamento do bens em uso; 

4.4.5. 	Verificar a existência de inventário analítico e se este está atualizado; 

4.4.6. 	Analisara procedimento de reavaliação anual; 

4.5. 	Controle de Almoxarifado 

4.5.1 	Sugerir e acompanhar a forma de controle de estoque, bem como a 
normatização para entrega de materiais; 

45.2 	Confrontar os registros efetuados pelo almoxarifado com as informações 
escrituradas pelo setor contábil (entradas, saídas e saldos); 

4.5.3 	Efetuar o acompanhamento dos estoques, verificando os itens de maior 
consumo; 
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4.5.4 	Verificar os critérios de avaliação dos itens em estoque no encerramento 
do exercício financiero; 

4.5.5 	Averiguar e orientar acondicionamento e o controle dos prazos de 
validade dos produtos armazenados; 

S. 	DOS PRAZOS 

5.1 	Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta-feira, com carga 
horária mensal mínima de 60 horas; 

5.2 	O prazo para início da execução dos serviços se dará após a autorização 
da Contratante, não ultrapassando 24 (vinte e quatro) horas após assinatura da Ordem de 

'fl Serviço; 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 	Solicitar os serviços através de Ordem de Serviços; 

6.2 	Providenciar os pagamentos devidos à contratada nos prazos estabelecidos, e de 
acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas após a comprovação dos serviços 
realizados; 

6.3 	Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços; 

6.4 	Atestar a execução dos serviços efetivamente executados para efeito de 
pagamentos; 

6.5 	Comunicar a contratada toda e qualquer irregularidade ocorrida na execução do 
contrato e exigir as devidas providências que demandem da contratada 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 	Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, 
seguros, decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer ônus para a Câmara 
Municipal de Crateús; 

7.2 	Manter a compatibilidade de habilitação e qualificação, com as obrigações 
assumidas durante todo o processo licitatório; 

7.3 	Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo por ocasião da prestação dos serviços. 

7.4 	Prestar todos os esclarecimentos quê forem solicitados pela Administração, 
durante a execução dos serviços; 

7.5 	Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizer necessários, do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos l 
e 20  da Lei no 8.666193 e suas altprações posteriores; 
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7.6 	Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida em 
licitação; 

	

7.7 	Manter a contratada informada sobre o andamento dos serviços, informando-a 
sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias; 

	

7.8 	Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela contratante em 
decorrência dos serviços objetos do presente contrato; 

	

7.9 	Deverá observar a não reprodução, divulgação ou utilização em beneficio próprio, 
ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da 
execução dos serviços discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, do 
CONTRATANTE; 

710 Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens de 
seus empregados e eventuais terceirizados, recolhimento e todos os encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, além de seguros e indenizações, contribuições fiscais e 
para fiscais, emolumentos e suas majorações, taxas e tributos pertinentes, ficando 
ressalvado que a inadimplência da contratada para com estes encargos não transfere a 
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato, ficando ciente de que não se estabelece por força da prestação dos serviços 
objeto deste contrato qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados 
que a contratada fornecer para a execução dos serviços. 

	

8. 	DO CONTRATO 

	

8.1 	Será formalizado Contrato Administrativo em conformidade com o edital de 
licitação, Proposta de Preços da licitante vencedora e este Projeto Básico, estabelecendo 
em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes; 

	

8.2 	O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado a critério da administração, conforme o Art. 57, inciso II da Lei 8.666193 e 
alterações posteriores; 

	

8.3 	A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado 
pela Administração, denominado gestor do contrato ou quem este vier a designar, visando 
seu integral cumprimento e ao atendimento das necessidades do CONTRATANTE; 

	

8.4 	O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse Da 
Câmara Municipal e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, 
vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica coo-responsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos; 

	

8.5 	Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser 
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante; 

	

8.6 	A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, onde se verificarm vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis; 

Câmara Municipal de Cratcús 
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8.7 	As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas 
convenientes. 

9. 	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1 	Os recursos do presente objeto correrão por conta de recursos próprios da 
Câmara Municipal de Crateús, na Dotação Orçamentária 0101.01.031.0001.2.001 
Manutenção das Atividades Gerais da Câmara Municipal de Crateús, Elemento de 
Despesa 33.9039.00; 

fl 10. DO PAGAMENTO 

10.1 	O pagamento será efetuado pela Contratante à Contratada através de ordem 
bancária, por meio de cheque ou transferência, no prazo de até 30 (trinta) dias após 
comprovação da execução dos serviços, mediante apresentação das Notas Ficais/faturas 
devidamente atestadas pelo gestor do contrato; 

10.2 	Serão descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os 
valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registrados; 

10.3 O pagamento dos serviços realizados fica condicionado, sempre e em qualquer 
hipótese, à comprovação do cumprimento pela CONTRATADA, das obrigações fiscais, 
trabalhista, previdenciárias e sociais relacionadas com os serviços em apreço, sendo, 
portanto, de sua obrigação, apresentar ao setor de tesouraria os respectivos 
comprovantes. 

Crateús - CE, 3 d junho de 2020. 

;1 

ai de Crateús 
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ANEXO AO PROJETO BÁSICO 

ESPECIFICAÇÃO IITEM 	 UND QTD 

Contratação de serviços de consultoria operacionalto ao Controle jun 
mês 12 1 Interno da Câmara Municipal de Crateús. 

Câmara Municipal de Cratcús 
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ESTADO DO CEARÁ 
Câmara Municipal de Crateús 
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ANEXO II 
MODELO CARTA PROPOSTA 

À CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CEARÁ 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF: TOMADA DE PREÇOS P4° 003120201TP 

	

A (empresa) 	vem perante a esta Comissão 
apresentar proposta de preços para o objeto: Contratação de serviços de consultoria 
operacional junto ao Controle Interno da Câmara Municipal de Crateús, num valor global 

de R$ ________ ( ). 

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente os da Lei n° 8.666/93, com as alterações da Lei n.° 8883/94, atualizada 
pela Lei n. °  9.648198 de 27105198 e as cláusulas e condições previstas na Tomada de 
Preços. 

2. Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais 
como: deslocamentos, estadia, tranpostes, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos 
sociais e trabalhista, beneficies, seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os 
serviços. 

Prazo Execução dos Serviços: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da 
Ordem de serviços 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Cidade (UF), _____ de 	 de 2020. 

Assinatura do proponente 
Representante legal 

flmara Municipal de Crateos 
Rua Carlos Rolim. n 73, Centro, Cmtc(is - Ceara 
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ANEXO III 
MINUTA DA PROPOSTA 

(Papel timbrado da empresa) 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS-CE 
REF. TOMADA DE PREÇOS N °  003120201TP 

Tendo examinado o Edital Tomada de Preços no 003/20201TP, apresentamos a 
presente proposta para o objeto abaixo descrito em conformidade com o Projeto Básico 
do edital. 

Nesta oportunidade, declaramos inteira submissão aos ditames da a Lei 8666, de 
21106193, e suas alterações posteriores e às cláusulas e condições previstas no Edital 
acima descrito. 

Item Especificação dos Serviços ____________________  Und. Qtde. 
Valor 

Mensal 
Valor 
Total 

CONFORME 	PLANILHA 	DE 

1. 
ESPECIFICAÇÕES 	ITENS 	E 

Mês 12 
QUANTIDADES 	CONTIDA 	NO 
PROJETO BÁSICO  

Valor Total  

Importa a presente o valor de R$ 
	

POR EXTENSO). 

DADOS DA EMPRESA: 
Proponente (Razão Social): 	J Endereço Comercial: (Rua/Cidade/UF/CEP) 
CNPJ: CGF: 
Banco: Agência: 1 Conta Corrente: 
Fone/Fax: E-mail:  

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO: 
Nome: RG n ° : 	 J CPF n°: 
Cargo/Função: Fone: 

Localidade(UF), 	 2020. 

Nome do declarante 
Identidade do Representante legal da empresa 

(Razão Social) 
CNPJ 

Cãrnaxa Municipal de Crateas 
Rua: Cirlos Rolim, if 73, CenÉro Cratoús - Ceará 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

Ref: TOMADA DE PREÇO N °  003120201TP 

Em 	cumprimento 	as 	determinações 	da 	Lei, 	a 	empresa 
inscrita no CNPJ sob o n° ..i - , por 

intermédio de seu representante legal, o Sr.(a)  
portador do Documento de Identidade n°_  inscrito sob o CPF n °  

DECLARA, para fins de participação no referido processo que: 

1. Declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 
- 	impeditivos para sua habilitação na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

2. Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação 
no presente certame; 

3. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações 
e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

4. Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no edital; 

S. Declaramos que até a presente data não fomos declarada inidônea e 

6. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, cumpre com o disposto no 
inciso XXXIII, do Artigo 7 °  da Constituição Federal de 0511011988. 

fl 

 

Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal: ". proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos' 

Local e Data 

Nome do declarante 
Identidade do declarante 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 

OBS: A DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA LICITANTE. 

Câmara Municipal de Cratcús 
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OUTORGANTE: <NOME DO LICITANTE, CNPJ/CPF e ENDEREÇO> neste ato 
representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), o Sr.< NOME>, qualificação 
(estado civil, profissão, RG e CPF). 

OUTORGADO:<NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG, CPF e endereço. 

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para 
representá-lo junto a Câmara de Crateús, no processo licitatório na modalidade Tomada 
de Preços N° 003120201TP, podendo o mesmo assinar Propostas, Atas, Contratos, 
entregar durante o procedimento documentos, envelopes de Proposta de Preços e 
documentos de Habilitação, assinar toda a documentação necessária, e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários 
ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do 
artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo 
outorgado. 

(CE). ..... de .....................2020. 

Local e Data. 

Nome do Outorgante 
CPF do Outorgante 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 

Cãmara Municipal de C'Bteüs 
Rua: Car'os RoIm, 'f 73, Centra Cratcús - Ccará 
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A empresa 	inscrita no CNPJ sob o n° 
.1 	-, 	por 	intermédio 	de 	seu 	representante 	legal 	Sr.(a) 

portador do Documento de Identidade n °  

	

inscrito sob o CRE n° 	..-, DECLARA, sob as penas 
da 	Lei, 	que 	cumpre 	os 	requisitos 	legais 	para 	qualificação 	como 

(incluir a condição da empresa; Micro Empresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3 0  da Lei Complementar 12312006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4 0  deste artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

Local e Data 

Nome do declarante 
Identidade do declarante 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 

flmara Municipal de Crateús 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

Contrato n° 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, 
ATRAVÉS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CRATEÚS 	E 	A 	EMPRESA 

PARA O FIM 
QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

A Câmara Municipal de Crateús - Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Rua Carlos Rolim, no 73 - Bairro Centro, Crateús - Ceará, inscrito no CNPJ/MF 
sob o N °  0755124510001-56, através da Câmara Municipal de Crateús, neste ato 
representado por seu Ordenador(a) de Despesas o(a) Sr . (a) 

brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 
-, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa: 	 ___________________ 
com 	sede 	na 	n° 	(bairro) 

(cidade)  (UF) ________ inscrita 
no CNPJJMF sob o N9  _._._j_-,  neste ato representada por seu 
proprietário/sócio, Sr. _ (nacionalidade), inscrito no CPF sob 
o no . , doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
Contrato, decorrente de processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços 
003120201TP, e em conformidade com as disposições contidas na Lei n o  8.666193 
alterada pela Lei Federal n° 8.883194 de 08.0694 e alterações posteriores e mediante as 
Cláusulas e condições a seguir: 

1.1. O presente Contrato tem como Fundamento Legal a Lei n° 8666193 e suas 
alterações, e na Tomada de Preço 003120201TP e seus anexos, devidamente homologada 
pelo(a) Ordenador(a) de Despesas Sr.( 3)  e a 
proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de 
transcrição. 

. 	
. 	 .... 

2.1. Contratação de serviços de consultoria operacional junto ao Controle Interno da 
Câmara Municipal de Crateús, conforme abaixo: 

- 

Item 	Espectficaçao dos ;ltens 	Quant. Und. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

VALOR TOTAL  

Cãmra Municipa] de Crateús 
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31. O valor global do Contrato para a Câmara Municipal de Crateús é de R$ 

7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante à Contratada através de ordem 
bancária, por meio de cheque, ou transferência entre conta corrente no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de entrega da documentação completa na 
tesouraria, o qual somente ficará caracterizado depois de atestado a prestação dos 
serviços pelo Setor Competerflê acompanhadas das respectivas Notas Fiscais de 
Serviços e Recibo. 
7.2. Serão descontados de (fotpa  integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os 
valores decorrentes de indenizaç3qes ou de multas eventualmente registrados. 
7.3. O pagamento dos serviço realizados ficja condicionado, sempre e em qualquer 
hipótese, à comprovação do cumprimento pel CONTRATADA, das obrigações fiscais, 
trabalhista, previdenciárias e socais relacione1as com os serviços em apreço, sendo, 
portanto, de sua obrigação, presentar  çà setor de tesouraria os respectivos 
comprovantes. 

C mam Mtrn'c'pal e Cnteus 
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8.1. A fiscalização do Contrato será exercida pelo (a) Ordenador(a) de Despesas. 

81.1. O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do 
Câmara e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou 
preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de 
imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica coo-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
8.1.2. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto cio Contrato deverão ser 
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é 
obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis. 

8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas 
convenientes. 

' 	101. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, 
seguros, decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer ânus para a Câmara 
Municipal de Crateús. 
10.2. Manter a compatibilidale  de habilitação e qualificação, com as obrigações 
assumidas durante todo o proceso licitatório. 
103. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ã Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo por ocasião da prestação dos serviços. 
10.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, 
durante a execução dos serviços. 
10.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizer necessários, do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos P 
e 20  da Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores. 
10.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida em 
licitação. 
107. Deverá manter um funcionário de sua responsabilidade por no mínimo 02 (dois) 
dias por semana, que deverá ser mantidô e custeado pela Contratada. 
10.8. Manter a contratada informada sobre o andamento dos serviços, informando-a 
sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias. 

Cámara Muiicipat de Crateús 
Rua Çarlos RoIi'n, f 73, Centro, Crateús - Ceará 
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109. Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela contratante em 
decorrência dos serviços objetos do presente contrato. 
10.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens de 
seus empregados e eventuais terceirizados, recolhimento e todos os encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, além de seguros e indenizações, contribuições fiscais e 
para fiscais, emolumentos e suas majorações, taxas e tributos pertinentes, ficando 
ressalvado que a inadimplência da contratada para com estes encargos não transfere a 
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato, ficando ciente de que não se estabelece por força da prestação dos serviços 
objeto deste contrato qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados 
que a contratada fornecer para a execução dos serviços. 

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem 
prejuízo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções administrativas: 

1. advertência; quando descumprir qualquer cláusula do contrato, inclusive quanto 
ao prazo de execução. 

1. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso nos prazos de 
entrega das prestações de contas ou relatórios aos órgãos de controle externo ou prazos 
determinados pela Administração para a entrega de serviços; 

lU. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços não executados, no 
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização 
dos prejuízos, porventura causados a Câmara Municipal de Crateús, pela não execução 
parcial ou total do contrato. 

11.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto 
perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro 
do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu 
objeto, não mantiver a proposta, talhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 
comportar-se de modo irtidôneo ou cometer fraude fiscal. 
11.3. As sanções previstas na alínea 1 do subitem 11.1 e subitem 11.2 deste item poderão 
ser aplicadas juntamente com as doa alíneas II e lii do subitem 11 1, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
11.4. Se a multa for de valor superior ao valor da Nota de Empenho, além da perda deste, 
responderá a empresa vencedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso cobrada judicialmente; 
11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedor ou 
Prestador de Serviços da Câmara Municipal de Crateús, da respectiva empresa, e no 
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 

rnara MunicipaIØe Cratss 
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12.1. A Câmara Municipal de Crateús poderá rescindir o contrato, independentemente de 
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada: 

a) Paralisar a execução dos serviços por um período superior a 30(trinta) dias; 
b) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente; 
e) Cometer reiterados erros na execução deste contrato; 
d) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o fornecimento sem a expressa autorização da 

Contratante; 
e) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre 

qualquer de seus dirigentes. 

12.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos 
do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços 
executados e atestados, deduzido o valor correspondente as multas porventura 
existentes. 

12.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o 
contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele 
estabelecidas. 

124. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por 
livre decisão da Administração, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de 
reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento do 
serviço executado e devidamente atestado e recebido. 

nsnsw'ssssnhrsr. ...,. azar...  

131. Fica eleito o foro da Comarca de Crateús-Ceará, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
oriundos da execução deste contrato. 

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir seus 
efeitos legais. 

Crateús-Ceará, 	de 	de 2020. 

Câmara de Crateús 
CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ord9nador de Despesas 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 

Câmara Municipal de Cratcús 
Rua: CarIo Rolim. f 73,  Centro, Crateús - Ceará 
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Nome/CPF: 

Nome/CPF: 

n 

n 
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