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CAMARA MUNI ma no NORTE
PODER LE ,___h NINENSE

EDITAL TOMADA DE PREQOS N9 2022.03.U3.01- CMAN.

|.|c|1'AcAo N." TP 2o22.03.03.01- cum.
MODALIDADE: TOMADA oz Pnscos.
TIPO: mauon Pasco MENSALJLOTE.
ono£o= CAMAHA MUNICIPAL oe ANTONINA oo NOFITEICE.
oo'rAcAo OFICAMENTARIA: o1.oa1.oo1.2oo1.ooou - Manutencfio do ativldades
da Cimara Municipal de Antonina do Norte.

1 - PFIEAMBULO
ACAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, torna piibiico. para
conhecimento dos interessados, que a Comissao Permanente de Licitacéo, nomeada
pela Portaria n". 0512022 de 03 de janeiro de 2022, composta pelos Servidores:
HAIMUNDA BARBOSA DE ALENCAH SILVA - Presidente, FRANCISCO MICHAEL
JACKSON NOGUEIHA DE OLlVE|FlA- 1° Secretario e ROGEHLANDIA AHHAES
FERFlElHA- Membro, que fara realizar licitacéo na modalidade Tomada de Pregos,
tipo Menor Preco Mensal POR LOTE, para cotacao de precos reierente a Contratacao
de Prestacéo de servigos especializados na area de contabilidade publica para
atender a Camara Municipal de Antonina do Norte, reierente ac objeto deste certame,
observadas as normas e condicoes do presente Edital e as disposiooes contidas na
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto n° 6.204l07, Lei Complementar n“ 123
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei
Federal n" 15612016, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal n“ 9.412 de 16 de
Junho de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho da 2011 que aitera o titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda. pelas
disposicoes estabelecidas no presente edilal e seus anexos, a realizar-se na sala da
Comissao Permanente de Licitagao da Camara Municipal de Antonina do Norte, com
Sede a Hua Roseno de Matos, 58, Centrc, Antonina do Nortei‘CE, no dia 31 de marco
de 2022 as 08 h00. (HOHARIO LOCAL).

2 - DO OBJETO E DD VALOH
2.1 A presente licitacao destina-se a obtengao de proposta mais vantajosa para
Administragéo, reiativa a Contratagao de Prestagao de services especializados na
area de contabilidade publica para atender a Camara Municipal de Antonina do
Norte/CE.

2.2 DO OBJETO

‘-1,;

LOTE I —CONTFlATAQAO DE PBESTAQAO DE SERVIQO5 ES_PEClALlZADDS NA
AFIEA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL
DE ANTONINA DO NOHTE.

confancno oz PHESTACAO o SFIVIOS
ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE

01- PUBLICA PARA ATENDER A CAMARA MUNlC1PAL oz Més 12
ANTONINA DO NORTEICE.
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3.1 — DAS CONDIQOES DE PAHTICIPACAO

3.1.1 - Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica, devidamente
habilitada a prestar os servicos objeto desta licitacao, na forma do que dispoe 0 § 2°
do art. 22 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, Decreto Federal n° 9.412
de 18 de junho de 2018.

3.1.2 - Os panicipantes da licitagao deverao ser represenlados no ato llcitalorio por
procurador legalmente habilitado. Para tanto, devera 0 mesmo apresentar procuragao
por instrumento piibiico (EM CAHTORIO) e especifica ou particular, esta oltima com
firma reconhecida, para o certame ora exposto, acompanhada de copia do ato de
investidura do outorgante [atos constitutivos da pessoa juridica, ata do elelcao do
outorgante, etc.), acompanhado da caneira de identidade COM FOTO HECENTE; na
hipotese de socio ou diretor, apresentar documento de identidade juntamente com os
envelopes de habilitacao e propostas, mas nao incluidos nestes.

3.1.3 - A participacao na presente Tomada de Precos é iacultada a toda e qualquer
firma individual ou sociedade regularmente estabelecida no pals, que esteja
devidamenle cadastrada na Camara Municipal de Antonina do Node/CE ou que
atenderem a todas as oondicoes para cadastramento até o terceiro dia otil anterior a
data do recebimento das propostas, obsewada a necessaria qualificacfio e, seja
especializada, credenciada no objeto desta Liciiacao e que satisfaca a todas as
exlgéncias da presente Tomada de Precos e seus anexos.

3.2 - ms nasmicoas oz PARTICIPACAO
Estarao impedidos de participar desta licitacéo:
2.2.1. O Empresario:
a) Em estado de Faléncia, sob Concurso de Credores, em Processo de Fiecuperacao
Judicial ou Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolugao ou Liquidacao, conforme a
Lei nil 11.101i'2005;
b) Apenado com suspensao temporaria de participacao em licilacéo e impedimento de
contratar com a Administracao Pfiblica em qualquer de suas esferas;
2.2.2. A Empresa:
a) Consorciada sob nenhuma iorma;
b) Em estado de Faiéncia, sob Concurso de Credores, em Processo de Flecuperagao
Judicial ou Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolugao ou Liquldacao, conforme a
Lei n“ 11.101 /2005;
c) Deciarada inidonea de acordo com o previsto no inciso IV do An. 87 da Lei Federal
n“ 8.666!93 por Orgéo ou Enlidade da Administracao Pflblica Direta ou lndireta,
Federal, Distrito Federal, Estadual ou Municipal, e que nao tenha sua idoneidade
restabelecida;
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d) Suspense de Licitar e Contratar com a Camera Municipal de Antonina do No Q21?
qualquer de suas esleras; -°P""°
e) Cujos Diretores, Fiesponseveis Legals ou Tecnicos, Membros de Conselho Tecnico,
Consultivo, Deliberative ou Administrative ou Socio, pertencam, ainda que
parcielmente, de Emprese do mesmo grupo, ou em mais de uma Emprese, que esteja
perticipando desta licitacao cu sejam Funcionerios, Empregados ou ocupantes de
Cargo Comissionado da Camera Municipal de Antonina do Norte.'CE;
e.1) Caso constatado, ainda que a posteriori, tel situaceo a emprese licitante sera
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sancoes previstas no
Art- 90 da Lei n9 8.666.193;
i) Cuja etividade social nao seja pertinente e competivel com os objetos deste Edital;
2.2.3. O autor do Projeto Basico ou Executivo, Pessoe Juridica, exceto na condicao
descrita no §1°, Art. 99 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes.

2.3 - DA PAFITICIPACAO DAS MICRO EMPFIESAS E EMPFIESAS DE PEQUENO
FORTE

2.3.1. Serao consideredas Microempresas-ME's cu Empresas de Pequeno Porte-
EPP’s a sociedade empreseria, e sociedade simples e o empresario a que se refere o
Art. 966 da Lei n9. 10.406.f2002, devidamente registredos no Flegistro de Empresas
Mercantis ou no Flegistro Civil de Pessoas Juridicas, na torma prevista na Lei
Complementar n9 123, de 14f12f2006 e Lei Complementar n° 147, de 0710612014.

2.3.2. As empresas organizadas sob a torma de Emprese de Pequeno Porte-EPP ou
Microempresa-ME, amparadas pela Lei Complementar n“ 123, de 14f12i2006, deverao
observer o Art. 43 daquele diploma, epresentando, na fase de habilitacéo, toda a
documenteceo adiante exigida, ainda que com restricoes.

2.3.2.1. Caso ocorra algume restrigéo na comprovecao da regularidade fiscal e
trabalhista, sere assegurado 0 prazo de 05 (cinco) dies lliteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declaredo o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Comisseo de Licitagao, pare e
regularizacao de documentecao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséio de
eventuais Certidoes Negatives ou Positives com efeito de Certidao Negative.

2.3.3- A néo-regularizecéo da documentacéo, no prazo previsto no subitem anterior
deste Edital, implicara decadéncia do direito a contratecao, sem prejuizo das sangoes
previstas no Art. 81 da Lei n9. 3.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administraceo convocar por ordem de classificacao os remanescentes, ne ordem de
ciassificacao, para a asslneture do Contreto, cu revogar a licitagao.

2.3.4. A dispense de verificeceo de reguleridede fiscal na fase de habilitaceo nao
traduz dispense da documentacao reierente e situagéo fiscal e trabalhista da Emprese
de Pequeno Porte-EPP ou Microempresa~ME, apenas postergendo essa verificacao
para o mornento da celebracéio do Contreto, obsewando-se o Art. 42 da Lei
Cornplementar n° 123, de 14f1212006.
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2.3.5. Na presente iicitagao sere assegurada como critério de desempate a p erénciah" ¢;
de contratacéo para as Microempresas-ME’s e Empresas de Pequeno Porte- _ql§.4w
acordo com o Art. 5‘! do Decreto n9 6.204, de 05f09i2007. Nas demais hipoteses,
havendo empate, este sera resolvido por sorteio, nos termos da Lei n9 6.666793.

2.3.6. Fielativamente a Emprese de Pequeno Porte-EPP e Microempresa-ME,
considera veriiicado empate nos casos estabelecidos pelo fixado no §19 do Art. 59 do
Decreto n“ 8.538, de 0611012015.

2.3.7. Caso a licitante pretencla beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar
n‘! 123106 e demeis elteracoes (Lei Complementer n 9 147 de 07 de agosto de 2014),
devera apresentar, ne fase de habilitecéo, Deolaragao expedide pele Junta Comercial,
comprovando a condicao de Microempresas-ME’s e Empresas de Pequeno Pene-
EPP’s ou Cooperative, de enquedramento em um dos dois regimes ou Certidao
expedide pele Junta Comercial, tembém comprovando tal condiceo. Quando a
Certidao nae estiver oom indicaceo de prezo de validade sera considerado o prezo de
eté 90 (noventa) dies, a conter da data da expediceo da mesme. Os licitentes deverao
ester, ainda, cientes de que a informacao constante ne declaragao/certidéo da Junta
Comerciel sere eneliseda em conjunto com o que se demonstra nes demais
documentacoes de habilitacao, como o Balance Patrimonial.

2.3.7.1. O enquadramento de uma emprese como Microempresa ou Emprese de
Pequeno Porte, conforme reze a LC 123f2006, e feito com base na receita brute
euferida em cede ano-caiendario, sendo responsabilidade da emprese proceder ao
seu devido enquadramento ou desenquadramento.

3.3.7.2. Sera, portanto, criterio de desclassificecao (em caso de Licitacao Exclusive)
cu de nao utilizagao dos beneiicios legals, emprese que apresente
Declaracao/Certidao Simplificada da Junta Comerciel que declare o enquedramento
da emprese comc ME/EPP e sua Documenteceo de Habilitacao Economioo-Financeira
nao se coadune com tal condiceo. Cesos excepcionais poderao ser devidamente
justificados atraves de documentaceo, e ser eneliseda pele Comisseo de Licitaceo.

Paragrafo Primeiro: Nerihuma pessoe, natural cu juridica, ainda que munida por
procuraceo podera representar nesta licitagao mais de um licitente.

Paregrafo Segundo: A perticipagao na presente licitacao se efetivare mediente a
epresentacao, na date, hora e local expressamente indicado no Aviso de Liciteceo, e
no preambulo deste editel, da Docurnentacao e da(s) Proposta(s) de Precos,
enderecadas a Presidente da Comisseo Permanente de Liciteceo. Nao sera eceita, em
qualquer hipotese, a perticipacao de licitante reterdaterio, exceto como ouvinte.

Paragrafo Terceiro: Ouem prestar declaracao false no documento de que trata os itens
enteriores, sujeitar-se-a as penalidades previstas ne legislecéio.

Paragrafo Querto: Os participantes que decidirem protocolar os envelopes de
habilitagéo e proposte comercial, deverao ser representados no ato por procurador
legalmente habilitado de procuregeo especifice ptiblica ou particular (AMBAS COM A
NUMERACAO DO CEHTAME), esta flltima com tirma reconhecida, copie eutenticada
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expedide pele Junta Comercial, tembém comprovando tal condiceo. Quando a
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procuraceo podera representar nesta licitagao mais de um licitente.

Paregrafo Segundo: A perticipagao na presente licitacao se efetivare mediente a
epresentacao, na date, hora e local expressamente indicado no Aviso de Liciteceo, e
no preambulo deste editel, da Docurnentacao e da(s) Proposta(s) de Precos,
enderecadas a Presidente da Comisseo Permanente de Liciteceo. Nao sera eceita, em
qualquer hipotese, a perticipacao de licitante reterdaterio, exceto como ouvinte.

Paragrafo Terceiro: Ouem prestar declaracao false no documento de que trata os itens
enteriores, sujeitar-se-a as penalidades previstas ne legislecéio.

Paragrafo Querto: Os participantes que decidirem protocolar os envelopes de
habilitagéo e proposte comercial, deverao ser representados no ato por procurador
legalmente habilitado de procuregeo especifice ptiblica ou particular (AMBAS COM A
NUMERACAO DO CEHTAME), esta flltima com tirma reconhecida, copie eutenticada
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do ato constitutivo ecompanhado da carteire de identidade COM FOTO HECE 1"; ne 2"
hipotese de socio ou diretor, copia autenticada do ato constitutive ecompanha - -. um,»
carteire de identidade COM FOTO FlECENTE. Nenhuma pessoe, natural ou juridi ,
ainda que munide por procuracao podere representer nesta licitacao mais de um
licitante no ato do protocolo.

4 - DA HABILITACAO
4.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) de empresas de prestacao de servigos,
objeto deste certame, expedido pelaCamara Municipal de Antonina do Norte, dentro
do prezo de validade, guardeda a conformidade do objeto da Liciteceo (art. 22, ll, § 2°
da lei 8.666/92).
4.1.1- Habilitacfio Jurfdlca:
4.1.1.1 - Cédula de identidade e CPF do(s) responsave|(is) legal(is) do(s) signaterio(s)
da proposta;
4.1.1 .2- Flegistro comercial, no caso de emprese individual;
4.1.1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedede por acoes, ecompanhado de documentos de eleicao de seus
administredores;
4.1.1.4» lnscricao do ato constitutivo, no caso de sociedede civis, ecompanhado de
prove da diretoria em exercicio;
4.1.1.5- Decreto de Autorizeceo, em se tratando de emprese ou sociedede estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaceo para funcionamento
expedido pelo orgao competente, quando a etividade assim o exigir;
4.1.1.6 — Alvara de Funcionamento de sede da licitante.
4.1.1.6- Prove de inscricéio no Cadastro Nacional de Pessoe Juridica (CNPJ);
4.1.1.7- Prova de inscriceo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
conforme 0 caso, se houver, relativo eo domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratuai ou declaraceo de isencao.
4.2. Relative Flegularidade Fiscal e Trabalhista:
4.2.1- Prove de regularidede para com e Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante.
a) A comproveceo de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita através
da Certidao Negative do Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divide Ativa da
Uniao, emitida nos moldes da Portaria Conjunte PGFNIRFB n9 1.751, de 02.10.2014,
através do sitio eletronico:
http:f/servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicoslcertidao/CNDConjunta
b) A comprovaceo de regularidede para com a Fazenda Estadual devera ser feite
através de Certidao Consolidada Negative de Débitos inscritos na Divida Ativa
Estadual;
c) A comprovacao de regularidede para com a Fazenda Municipal devere ser feite
através de Certidao Consolidada Negative de Débitos inscritos na Divide Ativa
Municipal da sede do licitente;
4.2.2 - Prove de situagfio regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, através de Certificedo de Fiegularidade de Situacao - CHS, de jurisdicao da
sede cu filial do licitante, e,
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4.3 -Oualificacao Tecnica:

6.6.1. Apresentar pelo menos 01 (um) etestado em papel timbrade do orgao eieu
emprese emissor, fernecido per pessoa juridica de direito publice eu privado,
cemprevande eptidee pelo cencerrente pare desempenho de atividade compativel com
o Objete da licitacee em caracteristices, com es letes descritos, este original ou com
reconhecimento de firma da assinature do CONTRATANTE, ecompanhado do
respective Contato de prestacae de sewicos, e etestado devera center, no minime, as
seguintes infermacoes:
a) razao Social, CNPJ e dados de contato do orgeo (ou emprese) emissor;
ti) descriceo do objeto eentratade pare desempenho de atividade compativel com o
objeto da licitacae em caracterlsticas;
d) assinatura e nome legivel do responsevel pele gesteo do contrato.
Obs: Esses dados pederae ser utilizedes pele Camera Municipal de Antonina do Nerte
para cemprevaceo das infermacoes
Peragrete iiniee —A Camera Municipal de Antonina do Norte. se resguarda no direito
de diligenciar junte e pessoa juridica emitente do AtestadofDeclaracao de capecidede
Técnica, amparados pele ertige 43, § 3° da Lei n? 666611993, visando a obter
infermacoes sobre e fornecimente prestade e copies dos respectivos contratos,
aditivos, notes fisceis efou outros decumentes cemprebatories do centeude declarado.
4.4 - Oualificecio Economico —-,_l_=inanceIre:

4.4.1. Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demenstracoes contebeis do ultimo
exercicie social, je exigiveis e apresentados na ferma da lei (com indicacae do N9 do
Livro Diarie, ndmero de Flegistro na junta Comerciel e numeracae das folhas onde se
encentrem es lancementes, ermos de ebertura e enceramento), devidamente
registrado ne Junta Comercial, que cemprevem a boa situacao finenceira da emprese,
vededa a sua substituicae per balancetes eu balances previseries, e balance devere
ser ecompanhado dos termos de ebertura e encerramento do Livro Dierie — estes
termos devidamente registrados na Junta Comerciel — censtendo ainda, pedende ser
atualizades por indices oficiais quando encerrados he mais de trés meses da data de
apresentacao da prepesta, ne ferma do ertige 31, inciso l, da Lei 8.666/93 e elteracoes
posteriores.
e) Ne caso de emprese eptante pele simples nacienal, a mesma podera apresentar:
copia da Declaracee de lnformacéio Socioeconomicas e Fiscais (DEFIS) de Pessoe
Juridica e respective recibe de entrega em conformidade cem e pregrama gerader de
documento de arrecadeceo e Simples Nacional;
b) Para Seciedades Anenimas e eutras Cempenhias ebrigades a publicacao de
Balance, ferma da Lei 6.4114!76, copies da publicacéo no Diario Oficial, eu jornal de
grande circulacae, eu cepia registredafautenticada na Junta Comerciel de sede ou
domicilio de Licitante, de:
b.1. Balance patrimenial;
b.2. Demenstrecao do resultado do exercicio.
b.3. Demenstrecée das origens e eplicacoes de. recursos;
b.4. Demonstracee das mutacoes do petrimonio liquide;
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b.5. Notes explicativas do balance s._533

c) No caso de emprese recém-construida (ha menos de 01 ano], dev = ser’ 2
apresentado o balance de ebertura ecompanhado dos termos de ab -1- ‘:1-'
devidamente registrado ne Junta Comercial, constando no Balance o numero do Livro
e das folhas nos queis se ache transcrite ou autenticade na junta comercial, devendo
ser essinede por contader registrado no Conselho Regional de Contebilidade e pelo
titular ou representante legal da emprese.
4.4.2 - Pare Seciedades por cotas de responsabilidade limitade (LTDA), etravés de
fotocopie do livro Dierio, inclusive com os Termos de Abertura e de encerramento,
devidamente autenticade na junta Comerciel sede ou domicilio da Licitante ou em
outro orgao equivalents.
4.4.3 - A comprovacao de boa situacao finaneeire sere aferida pela observancia, dos
indices apuredes pelas formulas abaixo, cujo celculo devare ser demonstredo em
documento proprie, devidamente essinede por Contador ou Centebiliste habilitado,
sera baseade na ebtencao de indice de Liquidez Geral (LG) maior que >1 (um),
resultantes da eplicacao da seguinte formula:

ones; Ac ; ATIVO CIRCULANTE
LG = AC+RLP PC ; PASSIVO CIFICULANTE

PC+ELP ELP: EXlGlVEL A LONGO PHAZO
FILP: BEALIZAVEL A LONGO PFIAZO

4.5. Certidao Negative de Faléncia, Cencordata, Flecuperacao Judicial eu Extrajudicial
expedide pelo distribuider da sede da pessoa juridica, e quando se tretar de
Seciedade Simples apresentar Certidao Negative dos Distribuidores Civeis, com data
nae superior a 30 (trinta) dies de sua emissae, quando nae for expresso sua validade.
4.5.1. Na auséncia da certidao negative, a licitante em recuperacao judicial devera
eemprovar a sua viabilidade economica, mediante documento (certidae ou
assemelhado) emitido pele instancia judicial competente; ou concessae judicial da
recuperacao nos termos do art. 58 da Lei I19 11.101/2005. Ou homologecae do plano
de recuperecao extrajudicial, no caso da licitante em recuperecéo extrajudicial, nos
termos do art. 164, § 5°, de Lei n’ 11.101I2005.
4.5.2. A emprese em recuperacao judicialfextrajudicial com recuperacao judicialfplano
de recuperacao extrajudicial homologado devera demonstrar os demeis requisites para
habilitacao economico-finaneeire.
4.6. Certidao Simplificada, emitide pele Junta Comerciel da sede de emprese licitante,
eom data de emissao nae anterior a 30 (trinta) dies de data da licitaceo.
4.7. Certidao Especifice(com todas as alteracoes e movimentecoes da emprese),
emitide pele Junta Comerciel da sede da emprese licitante, com data de emissao nae
anterior e 30 (trinta) dies da date de licitacao.

I) No caso de licitante ser filial tera que apresentar as certidoes de sua filial e matriz.
ll) No caso de cooperative, esta dispensada a apresentacao da Certidao exigida no
item "4.5” acima.
4.9 - Demals Documentos Necessérios Para a Habilitacio:
4.9.1 — Declareceo de que o Iicitente concerda com todas as normas determinadas
através deste Edital (ANEXO IV);
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4 9 2 - Declaracao do Iicitante de que inexiste qualquer impedimento de licita‘?e1rn .a..£,,;_’,,_____
Adr-nlnlstracae P|Jblica (ANEXO V); ‘Q1 E)I

-A"‘§4 9 3- D lara ao formal de ue a Iicitante nae ossui menores trabalhando cow- - 90 G Cl D
determine o inciso XXXIII, art. 7* da Censtltulcao Federal (ANEXO VI);
4.9.4 - Declarecae de enquadramento em regime de tributacae de Micro emprese ME
ou Emprese de pequeno perte EPP, se for 0 caso (ANEXO Vll)

Paragrafo Primeiro: Todos es decumentes epresentados para a hebilitacao deverao
ester em nome do Iicitante, com nijlmere do CNPJIMF e, preferencialmente, com o
endereco respective;

Peragrafo Segundo: Se e Iicitante for matriz, todos es decumentes deverae ester com
o nljlmero do CNPJ da matriz, ou so o Iicitante for uma filial todos es decumentes
deverae ester com o nlimere do CNPJ da filial, exceto quante a eertidao quante a
certldao de débitos junte e Receita Federal, por censtar no proprio documento que e
valido tanto pare a metriz e filiais, bem assim quente ao ceitlficedo de regularidede
flscai do FGTS, quando o llcltante tenha e recelhimente es encergos centralizade,
devendo desta ferma apresentar documento comprebatorio da autorlzacao pare a
centrallzecao;

Paregrafo Tercelro: Se o Iicitante for a metriz e 0 fornecedor da prestacao dos
sewlcos for e filial, os decumentes deverao ser apresentedos com e nlllmere do
CNPJXMF da metriz e da filial simultaneamente; ou sereo dispensades da
apresentacao de decumentes com o nomero do CNPJXMF da filial equeles
decumentes que, pele proprla natureza, forem emitidos semente em nome da metriz;

Paragrafo Quarto: A falta de qualquer documento listade nesta clausula; a sua
irregularidede; o seu venclmente; a auséncia das copies xerografadas devidamente
autenticadas, ou a auséneia das vies originals para a autenticacao pele Cemissae
Permanente de Licltacae, ou a falta da publicacao da imprensa oficial; a apresentacao
de decumentes de habilltacao fora do envelope lacrado e especifieo (Envelope A)
ternara a emprese respective sera inabiiltada do presente certame, sendo-lhe
devolvido e (Envelope B).

Parégrafo Ouinto: Ouem prestar declaracae false no documento de que trata es itens
enteriores, sujeitar-se-e as penalidades previstas na legislecao.

Paragrafo Sexto: quando qualquer documento emitide estiver sem prezo de validade,
sera considerado que o mesmo tera valldede de 30 (trinta) dies.

Paragrafo Sétimo: As eutenticacoes pederao ser feitas no Deparlamento de
Llcltacoes, pele propria presldente da Comlssae de Licltacoes, com ate 01 (um) dla de
antecedencia a data da sessao inaugural, das 08h as 12h.

Perégrafo Oitavo: O documento obtido pele internet nae precise ser autenticade,
devendo censtar o eertiticado de autenticidade quando fer o caso.

Parégrefo None: A Iicitante que pretende se utilizar dos beneficios previstos nos
artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, devera
apresentar no Envelope da Documentacao de Habilitacao, elem de todos es
decumentes aclma elencados, declarecae formal de que se enquadra come
Microempresa ou Emprese de Pequeno Porte.
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Parégrafo Décimo: O Iicitante que deixar de apresentar os decumentes de haitacao , j
exigidos nesta fase de habilitacao ou que o fizerem em desacordo com as s_e.£;_,_-‘
deste editel, sera considerado automaticamente inabliltado, nee sendo concedido =1"-
qualquer pleito, prazo para complementacao desses decumentes, salvo o disposto no
§ 3° do ertige 46 da Lei n° 8.666193.

Paragrefo Décimo Primeiro: Ao Iicitante considerado inabilitado, nos termos aclma,
serao devolvldos, devidamente lacredos, os envelopes contendo as Propostas de
Precos.

4.10 - Os decumentes aclma referidos deverao ser entregues em envelope lacrado,
distinto ao da proposta, tende no seu frontisplcio es seguintes dizeres:
\

~
A
comssAo ESPECIAL ea |.|c|TAcAo
cA|viAnA MUNICIPAL DE ANTONINA oo NOFITEICE.
TOMADA oe Pnecos no TP-2022.03.06.01 - CMAN.
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PFIOPONENTE: .

5 - DA PFIOPOSTA DE PREQOS

5.1 — As propostas de precos serao entregues em envelope fechado e lacrade, e qual
oontera as seguintes indicacoes:

A
colvllssiilo PEFIMANENTE DE |.|ciTAcAo
CAMAHA MUNICIPAL DE ANTONINA oo NOFITE
TOMADA DE Pnecos N° TP-2022.03.03.01 - CMAN.
ENVELOPE “B” - PFIOPOSTA DE Pl=tEcos
PROPONENTE: .

5.2. — Somente serao aberias e lidas, na presence dos interessados, as propostas dos
licitentes previamente habilitados nos termos deste Edital, a serem apresentadas em
01 (uma) vie lmpressa, de ferma a nae center folhas soltas, sem emendas, rasures ou
borroes, contidas em involucros opacos fechados e lacrados de ferma tel que terne
detectavel qualquer intento de vioiacao de seu contetido, especlficande o Objeto de
ferma clara e lnequivoca, e ainda contendo;
5.3 - A rezeo social e e nomero do CNPJ;
5.4. lndicacéo do nome e ntimero do banco, egéncia e conta corrente para efeito de
pagamento;
5.5. Precos unitario e total, expresses em algarlsmo e per extenso, de ferma clara e
precise, llmitado rlgorosemente ao objeto desta llcitacao, sem aiternativas de precos
ou qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
5.6. Em caso de divergéncia entre es precos unltarlo e total, sera considerado o
primeiro e entre es expresses em algarlsmo e por extenso, prevalecera o oltimo;
5.7 — O prezo de execucéo do objeto contratuai sera para de 12 (doze) meses, e,
devera ser contada da data de emissao de Ordem de Service;
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ou qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
5.6. Em caso de divergéncia entre es precos unltarlo e total, sera considerado o
primeiro e entre es expresses em algarlsmo e por extenso, prevalecera o oltimo;
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5.8. - O prezo do validade da proposta seritle no minlmo 60 (sessenta) dies cu ' es,’
a conter da data da entrega das propostas; '°“"‘"‘“’
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5.9. Declaracao expresse de que nos precos contides na proposta escrita e nequeles
que, porventura, vierem a ser ofertados por meio do lances verbais estae incluidos
todos es custos e despesas, tais come: impostos, taxes, fretes e outros.
5.10- Ne conducae e julgamento deste certame e vedade o use de qualquer elemento,
critérie eu fator sigiloso, secrete, subjetivo ou reservade que posse, ainda que
indiretamente, elidir qualquer dos principles ou o julgamento equitativo da llcitecae.
5.11- Nae se considerara qualquer eferta de vantagens nae estabeiecida neste Edital,
inclusive flnanclamento subsidiade ou a fundo perdido, nem prece ou vantegem
baseade nas ofertas dos demeis licitentes. Bem come nae so admitire Proposta de
Precos que apresente precos unitarios, parciais, totals ou global simbolicos, irrisorios,
de valor zero, excessive ou menifestemente inexequiveis.
5.12- Pare auxiliar na analise, aveliacae e eemparacae das Propostas de Precos, a
Comissao Especial de Licitacae podera solicitar aos licitentes es esclareclmentes que
julgar necesserio a respeito de sua Proposta, inclusive o detalhamento dos precos
unitaries. A solicitacao e a respesta devereo ser feitas por escrito (cane, e-mall,
telegrama eu fee-simile). E vedade a alteracee do prece eu substancia da Proposta de
Precos.
5.13- As Propostas de Precos que atenderem em sua esséncia aos requisites do
Edital e seus Anexes serae verificados quanto a erros, es queis serao corrigides da
seguinte ferma:
e) Dlscrepancia entre valores grefados em algarismos e per extense: prevelecera o
valor per extense.
b) Erre de multiplicacao do prece unitarie pela quantidade correspondents: sera
retificado mantendo-se o prece unitario, a quantidade e corriginde-se o produte.
c) Erre de adicao: sera retificado, censervando-se as parcelas corretes e trocando-se a
some.
5.14- Se o Iicitante nae aceitar es correcoes feitas nos termos supracitados, sua
Proposta de Precos sera rejeltada e desclassificada.
5.15- Apos e analise das Propostas de Precos, seréo desclassiflcades, com base nos
Artiges 40, inciso X, e 48, inclses I e ll, da Lei n9 8.666193, as Propostas que:
a) Apresentar prece global superior ao ercamente estimado para es services pelo
orgao requisitante da licitacao;
b) Nae atenderem as exigencies contidas neste certame.
5.16 - Ne case do empate das Propostas:
5.16.1- Sera assegurado, come criterio de desempate, preferencie de contratacao pare
as Microempresas-ME’s e Empresas de Pequeno Perle-EPP’s, de acordo com o Art.
59 do Decreto nit 6.204, de 05/0912007. Entende-se per empate equeles situacoes em
que as Propostas apresentadas pelas mesmas seiam iguais ou superiores em ato 10%
(dez per cente) a Proposta de menor valor (empate licto), desde que o melhor prece
nae seje de uma ME eu EPP.
5.16.2- Ocorrendo empate, na ferma do item anterior, ne fase de elassificaceo das
Propostas, proceder-se-a da seguinte ferma:
a) A Microempresa-ME ou Emprese de Pequeno Porte-EPP, mais bem classificada
sera cemunicada via contato telefonice ou e-mall eletronioe pele Comlssae Julgadera
do certame sobre e empate, e podera apresentar Proposta de Precos inferior equela
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considerada vencedore no prezo do 24 (vinte e quatre) horas apos soliclte de
Comlssao Permanente do Licitacao. A nova Proposta devora ser aprosontad ‘~-
papel tlmbrado, do ferma clara o precise, nae pedende ser manuscrite, nem conter
rasures ou ontrelinhas, essinada pelo Iicitante ou seu roprosentante legal,
devidamente identificado. O nae cumprlmonto deste item podo ecarrotar e
desclassificacao;
b) So e ME ou EPP, convocada na ferma de elinee anterior, nae apresentar nova
Proposta, inferior a do manor prece, sore faculteda, pele ordem do classiticacao, as
demeis ME e EPP, e aprosentecao do nova Proposta, no prezo e ne ferma prevista na
elinee “a” deste item.
c) So houvor dues ou mais ME e1eu EPP com Propostas iguais, sore reallzado sortelo,
em ato poblico pare estebolecer e ordem om que sorao convocadas para a
epresentacao do nova Proposta, ne ferma das alineas antoriores.
5.16.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigencies deste Edital, ou ainda nae
existlndo ME ou EPP participanto, permanecera a classificacao inicial e sore
considerado vencodor do certame o Iicitante detentor de Proposta originalmento do
menorvelor.
5.16.4- Procedlda e clesslficacao e constatando empate entre dues eu mais Propostas
do Precos, e nae for o case do utilizacao da preferencia do subitom anterior, o
desempato far-so-a obrigatoriamente atravos do sorteio, depots do ebedocido ao
disposto no § 29 do Art. 39 da Lei nil 8.666193, em ate poblico, para o qual todos os
licitentes classificados serao convocedos em horarlo e local a serem definidos pele
Cemissao Permanente do Licitacao. Decorridos 30 (trinta) minutes de hora marcada,
sem que comparecem todos es convocedos, o sorteio sore reallzado a despeito das
auséncias.
5.17- Case todas as propostas sojam dosciassilicadas, a Administracao podore
utilizar-so da previsao eontida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n“ 8.666193.
5.18- A proposta apresentade devera conter assinaturas do reprosento de emprese,
om todas as folhas, dando cioncia que es mesmos essinem em conjunte.
5.19- Apos aprosentacao de proposta eomorciel nae cabera dosistoncie, sob pone do
aplicacao das punicoes previstas na Clausula - "DAS SANCOES
ADMINISTHATIVAS”.

—
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e - no PROCESSAMENTO DA l.|c|'rAcAo

6.1 - O roceblmonto dos envelopes contendo os decumentes do habilitacao e proposta
do prece sora realizada no dla, hora e local previsto nesta Tomada do Precos;
6.2 - Rocobidos simultanoamente os envelopes “A” DOCUMENTOS DE
HABILITACAO e "B" PROPOSTA DE PRECOS, procoder-so-a a ebertura dos
envelopes referentes a documentacao;
6.3 — Sera aberto o envelope (A) — Docurnentos de Habilitacio, para analise, e pare
serem rubricados pele Comissao e pelos licitentes prosontes;
6.4 - Em seguida ao exame reallzado na documentacao, sore divulgado o resultado de
habilitacao;
6.5 - Dlvulgado o resultado da habilitacao, a Comissao do Licitacao, apos obodecer ao
disposto no alt. 109, inciso l, elinee “a" da Lei do Llcitacoes, fare a develucao aos
inabilitados do sous envelopes propostas lacradas.
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5.19- Apos aprosentacao de proposta eomorciel nae cabera dosistoncie, sob pone do
aplicacao das punicoes previstas na Clausula - "DAS SANCOES
ADMINISTHATIVAS”.
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e - no PROCESSAMENTO DA l.|c|'rAcAo

6.1 - O roceblmonto dos envelopes contendo os decumentes do habilitacao e proposta
do prece sora realizada no dla, hora e local previsto nesta Tomada do Precos;
6.2 - Rocobidos simultanoamente os envelopes “A” DOCUMENTOS DE
HABILITACAO e "B" PROPOSTA DE PRECOS, procoder-so-a a ebertura dos
envelopes referentes a documentacao;
6.3 — Sera aberto o envelope (A) — Docurnentos de Habilitacio, para analise, e pare
serem rubricados pele Comissao e pelos licitentes prosontes;
6.4 - Em seguida ao exame reallzado na documentacao, sore divulgado o resultado de
habilitacao;
6.5 - Dlvulgado o resultado da habilitacao, a Comissao do Licitacao, apos obodecer ao
disposto no alt. 109, inciso l, elinee “a" da Lei do Llcitacoes, fare a develucao aos
inabilitados do sous envelopes propostas lacradas.
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6.6 - Apos a fase do habilitaoao, nao cabo desisténcia do proposta, salvo motivo 1 /,4
docorrento de iato suporvoniente o aooito pela Comissao do Licitaoéo; "°‘“'= “"“'
6.7 - E iniciada a fase do Julgamonto das Propostas, com a abertura dos envelopes
propostas dos licitantes habilitados, que serao oxaminados o rubricados pela
Comissao o Licitantes prosentes;
6.8 — Dar-so divulgaoéo do resultado do juigamento das propostas o obsorvanoia ao
prazo reoursal previsto no art. 109, inciso I, alinea “b”, da Lei n° 8.666193 o altoraooos
postoriores;
6.9 - Sora lavrada Ata circunstanciada durante o transcorror do certame;
6.10 - E facultada a Comissao do Licitaoao ou autoridado superior, om qualquor fase
da licitaoao, a promooao do diligéncia destinada a osclarecor ou a complementar a
instrugao do prooesso. vodada a inclusao posterior do documento ou informaoio quo
doveria oonstar originalmento da proposta;
6.11 - Caso todos os licitantos ostiverem presontos no prooedimonto lioitatorlo, o, tanto
na fase do habilitaoao quanto na fase do julgamento das propostas, e so os mosmos
dosistirem do prazo reoursal, dosisténcia esta que dovora ser consignada em Ata, o,
assinada pela Comissao o por todos os participantos do certame, podora so passar da
Faso do Habilitaoao para a Faso do Julgamento das Propostas na mesma sossao;
6.12 - Nao havondo possibilidado do apreciagao imediata da documentaoéo no dia
marcado para a abortura do certame, a Comlsséo suspondoré os trabalhos e marcara
a data para a divulgagéo do resultado da habilitaoao.

7 - DO CRITQFIIO DE JULGAMENTO f f

7.1- A presente Iioitaofio sera julgada polo critério, Monor pregzo Monsal por loto, om
oonsoquonoia, no julgamento das propostas, a Comissao do Lioitaoao obsorvara
aponas o prooo proposto das omprosas habilitadas, sagrando-so vencedora a que
apresentar o Menor Preoo Monsal, rossalvado o Art. 46 da Lei 8.666/93.
7.2- Sorao dosclassificadas as propostas:
7.2.1- Quo nao atondorem as espocificaooos da Tomada do Pregos;
7.2.2- Que aprosontarem prooos irrisorios, do valor zero, ou preqos excossivos,
inexequiveis, ou prooos inoompativois com a realidado mercadologica;
7.2.3- Nao sora considerada qualquer oforta do vantagom nao provista nesta Tomada
do Prooos, nem progo ou vantagem baseada nas ofertas dos domais licitantes,
rossalvadas as oxceooes previstas no § 3° do art. 44, da Lei do Licitagoos;
7.2.4- No caso do empate ontro duas ou mais propostas, como critério do desompate
sera assogurado proforénoia a omprosa nacional;
7.2.5- Permanecendo o empate, a classificaoao so fara, obrigatoriamonto, por sorteio,
vodado qualquer outro prooesso.

a - on Ao.|u|:|oA<;Ao E |-|o|v|o|.ooAoAo

8.1- O objeto da licitagéo sera adjudicado ao autor da proposta voncedora, mediante
Contrato a ser firmado entre a Camara Municipal do Antonina do Norte. 0
adjudioatario tom o prazo do 05 (cinco) dias para assinatura do Contrato, contado da
data do sua convocagao para osse fim.
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o nao assinar 0 Contrato no prazo estabeleoido no item 8.1, é tacultada a Camara
Municipal do Antonina do Norto convidar a sogunda ciassificada, o assim
sucossivamonto, para assinar o contrato nas mesmas oondicoos da primoira colocada,
inclusive quanto ao prooo, ou rovogar a licitacéo.

9 - no CONTHATO E ons susconrrnxrncoss

9.1- Sera celebrado instrumento do Contrato, do acordo com o Art. 10 da loi 8.666/93
e em conformidade com a minuta anoxa ao presente Edital, quo dovora ser assinado
pelas partes no prazo do 05 (cinco) dias, a partir da data da convocacéo oncaminhada
a Iicitante venoedora do certame;
9.2- A recusa injustiiicada do adjudicatario em assinar o “Termo do Contrato" no prazo
estabelecido no subitom anterior, caractorizara o doscumprimonto total da obrigacao,
ficando sujeito as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 o altoraooos postorioros;
9.3- Considora-so como parto intogrante do Contrato, os termos da proposta
vencedore e sous anexos (so houver), bem como os domais olomontos concernontos
a licitacéo, que serviram do base ao procosso licitatorio;
9.4- O prazo do convocacao, podera ter uma (mica prorrogacao com o mosmo prazo e
oondicoos ostabolocidas, convocar os licitantos remanoscontes, obodecondo a ordem
do olassificacao estabelocida pela Comissao, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicoes propostas polo primeiro oolooado, ou rovogar a licitagao consoante
prove a Lei n° 8.666193 e suas altoraooes posteriores.
9.5 — E facultativo a administraoao celobrar o “Termo Contratual", podendo substitui-lo
por outros instrumontos habeis tais como oarta-contrato, nota de empenho do
desposa, ordem do exocuoao do servico.
9.6 - Apos Assinatura da Ordem do Sorvicos efou Contrato, por parto da
CONTRANTANTE e CONTHATADA, a ompresa tora no maximo 10 (dez) dias inioiar o
objeto desta certame.
9.7 -Nao sora permitida om hipotese subcontratacao para os sorvioos obioto deste
certame.

10 - DAS OBFllGA(;6ES DA CONTHATANTE

10.1. Solicitar a execucéo do objeto a CONTFIATADA através da emissao do Ordom
do Servico.
10.2. Proporcionar a CONTHATADA todas as condigoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigaqoes decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o
fornocimento do objeto do certame, consoante ostabolooe a Lei Federal n9 8.666/1993
e suas altoracoos.
10.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade compotonte, podendo,
em decorréncia, solicitar providéncias da CONTHATADA, que atendora ou justificara
do imediato.
10.4. Notificar a CONTRATADA, do qualquer irrogularidado decorronte da exocuoéo
do objeto contratuai.
10.5. Efetuar os pagamontos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabolocidas
nosto contrato.
10.6. Aplicar as penalidades previstas om lei o nesta instrumento.
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10.7. Exigir o cumprimento do todos os compromissos assumidos pela Contratada I ,.
acordo com as olausulas contratuais e os termos do sua proposta %“'r:.

10.8. Notificar a Contratada. por oscrito, sobre imperfeiooes, falhas ou irregularidades
constatadas nos servioos prostados, para que sojam adotadas as medidas corrotivas
necessaries.
10.9. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que oomprove o correto
o tompostivo pagamento do todos encargos providenciarios, trabalhistas, fiscais e
comorciais decorrentes da execugéo deste Contrato.
10.10. Fieceber o obioto do contrato, através do Setor rosponsavol por seu
aoompanhamento e fiscalizaoao, em conformidade com o art. 73, ll, da Lei n“
8.666/93.

11 - one oen|oAr;oEs on CONTFIATADA

11.1. A Contratada, além da disponibilizaoao do mac do obra, dos oquipamentos e
materials necossarios a perfeita execucéo dos servicos, bem como das obrigacoos
constantes nosto Edital, obriga-so a:
11.2. lnioiar, as atividades do forma imediata apos o rocebimento do autorizacao do
Contratante, a prestacao dos sonrigos nos respectivos locals visitados do forma
oronologica prevendo, informando, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo ou que
a impossibilite do assumir o sorvico conforme o estabelecido.
11.3. Apresontar, antes do inicio das atividades a serem realizadas nas dependencies
do Contratante, relaoao do possoal a ser alocado nos respectivos servicos, com dados
possoais do identificaoao e manté-la rigorosamonte atualizada, so for o caso. A critério
do Contratante podem ser, ainda, solicitados documentos complomentares, tais como:
documentaoao oomprobatoria do idoneidade e do qualilicacao profissional dos
profissionais que trabalharao nas dependoncias do Contratante, Carteira Profissional,
Carteira do Sande e ficha individual completa, da qual constarao todos os olomontos
nocessarios a perfeita identifioacéo do oada profissional. Apresentar, quando
solioitado, comprovantes do pagamentos do beneficios e Enoargos Socials o
Trabalhistas.
11.4. Manter, durante o sen/ico nas dependencies do Contratante, sous omprogados,
devidamente uniformizados, portando, sua identificagéo, com seu nome, funoéio e o
nome da Contratada, nao sendo admitidos uniformes incompletos, sujos ou com mau
aspecto.
11.5. Selecionar e troinar rigorosamonte seus emprogados, obsewando qualidades
tais como polidoz, discricéo, tato para lidar com o publico, ficando a Contratada, para
todos os oteitos logais o administrativos, responsavol perante o Contratante e terceiros
pelos atos e omissoes por ales praticados no desempenho do suas funooes.
11.6. Assumir do forma integral e ilimitada a vinculaoao trabalhista exclusive dos seus
emprogados, no desempenho dos services objeto dosto Contrato, respondondo por
todo e qualquer onus suportado pelo Contratante, deoorrento do eventual oondenaoao
em domanda trabalhista proposta por seus omprogados, autorizando, desdo ja, a
retencao dos valores correspondentos aos oréditos oxistentos deste Contrato o do
outros porventura existentos entre as partos.
11.7. Prostar, no prazo maximo do 72 (setenta e duas) horas, todos os
esclarocimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas roclamaeoes so obriga
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tratar com o Contratante.
prontamente atonder, dosignando um ropresentanto ou preposto com poder 3.:

11.8. lnstruir a mao do obra que vonha a prestar sonrioos nas dopondoncias 0
Contratante ou a mantor contato direto com sous sorvidores ou prestadoros do
sorvicos, quanto as necossidados do acatar as oriontagoos do preposto do
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas intornas.
11.9. Permitir ao Contratante a fiscalizacao, a vistoria dos servicos o o acesso as suas
dopondoncias, bem como prostar, quando solicitados, informaooos visando o bom
andamonto dos sorvigos.
11.10. Providonciar, imodiatamente apos o recobimonto do solicitacao do Contratante,
o afastamonto do qualquer omprogado ou preposto quo ombaraco a fiscalizacao ou
que so conduza do modo inconvenionte ou incompativoi com o exorcicio das iuncoes
que lho forem atribuidas, ou, ainda, aquolo que, a oritorio do Contratante, nao esteja
habllitado olou qualificado para a prestaoao dos sorvicos.
11.11. Assogurar ao Contratante o direito do fiscalizar, sustar, rocusar, mandar
desfazer ou refazor qualquer sewico que nao esteja do acordo com a tocnica atual,
normas ou espocifioacoos e que atentom contra a sua seguranca ou a do torcoiros,
ficando certo do que, om nenhuma hipoteso, a falta do fiscalizacao do Contratante
oximira a Contratada do suas rosponsabilidades provonientes do Contrato.
11.12. Atendor do imodiato as roclamacoos do Contratante sobre a exocucao do
servioo. No caso do recusa ou demora por parto da Contratada do atondimento a
qualquer reclamacao do Contratante, podera osto confiar a outrom a oxocucao dos
sowicos reclamados a exponsas do Contratada, cujas dospesas sorao desoontadas,
do uma so vez quando do pagamento mensal subsequonte devido polo Contratante,
nao cabendo impugnacao do seu valor o sem prejuizo das penalidades cabivois.
11.13. Controlar a frequencia dos seus empregados que venham a prostar servicos
nas dependéncias do Contratante, rosponsabilizando-so pela fiscalizacao diaria doles.
inclusive no periodo noturno e espocialmonto nos horarios do substituicao dos
plantonistas que, om nenhuma hipotoso, poderao so rotirar dos prédios portando
volumes ou obietos sem a devida autorizacao.
11.14. Operar e agir com organizacao completa, fornooondo a mao do obra necossaria
a exocucao dos son/icos objeto do Contrato, roalizando, também. todas as atividades
inerentos a direcao, coordonacao, fiscalizagao, administracao e oxocucao dos
servicos.
11.15. Conduzir seus trabalhos om harmonia com as atividades do Contratante, do
modo a nao causar transtornos ao andamonto normal do sous sorvigos o horarios
estabolocidos om normas intornas. nem quaisquor onus relativos ao uso do rocursos
materials ou humanos.
11.16. Exocutar os sorvioos obedecendo as tocnicas apropriadas o com emprego do
mao do obra ospocializada, matoriais o tocnica do primeiro qualidado, obsowando
oriontacao do Contratante.
11.17. Rosponsabilizar-so por quaisquor irrogularidados, ainda que resultantes do
imporfeicoos técnicas ou vicios pro-existentes nos oquipamentos, os quais nao
implicam em corrosponsabilidado do Contratante ou do seus agontos ou propostos,
sendo que a regular fiscalizagao dos servigos polo Contratante nao oxclui nem roduz a
responsabilidade da Contratada.
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11.18. Mantor dispenibilidade do peslsdl em niveis que porrnitam atendo':‘° B

Contratante, bem come impodir que a mae do obra que cometor falta disciplin‘Q"°-°"“’°
qualificada, come de natureza grave, soja mantida ou retorne as instaiacaes do
Contratante.
11.19. Fiospensabilizar-so pela execueae dos services eentratades, obrigando-so a
reparar, oxelusivamonto as suas expensas e dentro dos prazos estabelooides, todos
es dofeitos, orres, falhas, emissoos o quaisquor eutras irregularidados verificados no
execucae dos services.
11.20. Arear exclusivamento com todos es eustes relatives a roalizacae cempleta do
sen/ice centratade, encarregande-so do respective euste do teda a mae do obra e
domais insumes necessaries ae cumprimento do contrato.
11.21. Assumir e onus pelo recelhimente do todos es impostos, taxas, tarifas,
centribuicoos ou emelumentes foderais, estaduais e municipais, segure do acidento do
tralealho, que inoidam eu venham a incidir sobre es services olejete do Contrato,
apresentando es cemprevantes, quando solicitados pele Contratante.
11.22. Assumir todas as rosponsabilidades logais, danes materials ou possoais que
forem causados a tereeires, soja per ates propries do Contratada, soja per ates de
seus oporarles ou propostos, sem que isse vonha a reduzir e direito do Contratante do
exercor a mais ampla e eomplota fiscalizacae des trabalhes eentratades, per meio do
respensavel dosignado para osto tim-
11.23. Fielatar ae gester do contrato teda o qualquer irrogularidade observada nos
locals do prestacae do service e que pessam roprosentar risce ae patrimonio, a
decumontacae, aes sorvidores e contribuintes.
11.24. lndicar um supervisor para realizar poriedieamonto. em eeniunte com o
Contratante, o aeempanhamente teenice das atividades, visando a qualidade da
prostaoao dos services.
11.25. Ftospensabilizar-so poles danos causados dirotamente ae Contratante eu a
terceires decorrentes do sua culpa eu dole na oxecucae do contrato, nae excluinde eu
reduzinde essa responsabilidade, a fiscalizacae do Contratante em seu
acempanhamente.
11.26. Manter, durante teda a execugae do contrato, todas as eondigoos que
culminaram om sua habilitacao.
11.27. Solucienar eventuais dofeitos aprosentades nes oquipamentos, através de
censerte do oempenonte defeituese eu atravos do substituieae per outre com
caracteristicas e qualidade igual eu superior, sem onus a CONTHATANTE, no praze
maxime do 30 (trinta) dias;
11.28- Pagar seus empregados no prazo previsto em loi, sendo tambom do sua
responsabilidade e pagamonte do todos es tributes que, dirota eu indirotamonto,
inoidam sobre a prestacae dos services eentratades inclusive as centribuicaes
previdonciarias liscais o parafiscais, FGTS, PIS, emelumentes, sogures do acidontos
do trabalho etc, ficando excluida qualquer selidariedado do Camera Municipal do
Antonina do Norto per eventuais autuaceos administrativas efeu iudieiais uma vez que
a inadimpléncia do CONTRATADA, com reteroncia as suas ebrigacées, nae so
transfero a Camara Municipal do Antonina do Norto;
11.29-Disponibtlizar, a qualquer tempo, teda decumentacao roferento ae pagamente
dos tributes, sogures, encargos seciais, trabalhistas e providenciaries relacionades
com e objeto do CONTHATO;
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§ xifi
11.30-Ftospender, poeuniarlamente, per tedes es danes olou projuizes que for
causados a Uniae, Estade, Municipie eu torcoires, decorrentes da prostaeae dos
services;
11.31- Tede material e/eu oquipamentos necessaries a roallzaeae dos sonrices sorae
do responsabilidade do Contratada, bem come todas as dospesas eem alimentaeae o
deslocamontes necessaries para a prestaeae dos sonrloes.
11.32 - Emissae do rolatorios dos services prostades;
11.33 — Dispenibiiizar polo menos 01 (um) funcionarie do nivol superior, com
oxporiencla no area do atuacae doste objeto, para pormanocor no minlme 20 (vinte)
horas somanais om trabalhe prosencial eu a dlstancla, conforme e ease.
11.34 - Seguir plona o flelmonto as ospeelficacfios contidas no Termo do Fteforoncia -
ANEXO l.

12 - ea eurmciio ee CONTFIATO

12.1- O Contrato tora vlgéncla do 12 (doze) moses, a partir da data do sua asslnatura,
pedende tor a sua duraeao prerrogada per lguais e sucessives poriedes, mediante
Termos Adltives, até o limito do 60 (sossonta) moses, nes cases previstos do acordo
com e art. 57 o inclses da loi Federal n9. 8.666!93, e, eem vantagons junte a Camara
Municipal do Antonina do Norto, na continuidado do Contrato, pedende ser altorado,
excete no toeante ae sou objeto.
12.1.1. A Contratada nae tom direito subjetivo a prerregaoae centratual.
12.2. Teda prerregagzae do centrates sera precodida da roalizacae do pesqulsas do
precos do mercade eu do precos eentratades por outros ergaes o entldados da
Administraoae Pdbllea, visando a assegurar a manuteneae da oentratacae mais
vantaiesa para a Admlnistracae, om relacae a roalizacae do uma nova licitacae.
12.3. O contrato nae pedora ser prerregade quando:
12.3.1. A Contratada esteja susponsa do lieltar o irnpodida do centratar eem a
Admlnistraeae, nos termos do artige 87, inciso Ill, da Lei n° 8.666, do 1993, ou tonha
side doclarada inldonea para lleitar eu eentratar com a Admlnistraeae Pdlelica,
enquante pordurarom es ofoites;
12.3.2. A Contratada nae mantiver, om cempatlbilidado com as ebrigaefios assumidas,
todas as cendledos do nabilitaoae o qualifleaoae oxigidas na lieitaeao;
12.3.3. A Contratada nae concordar eem a ollminacao, do valor do contrato, dos
custes fixes eu variavois nae ronevaveis que ja tonham side pages eu amertizades no
primeiro ane do vlgoneia da eentratacae;
12.4. A prorregaeae do contrato dovora ser premevida mediante eolobracae do terme
aditivo.

13 — DO HEAJUSTAMENTO DE PREQOS

13.1. Sora admltide e roajusto dos precos dos sonrlees centinuades eentratades eem
prazo do vlgoncla igual eu superior a 12 (doze) moses, desdo duo obsorvado e
interregne minlme do 01 (um) ane, mediante a apllcagae do indice Nacional do Precos
ae Censumidor Ample (lPCA)e!ou e dlspeste na Lei ng 8.666193, art. 65, §1°.
13.2. O interregne minlme do 01 (um) ane sera contado:
a. Para e primeiro roajusto: a partir da data limito para aprosentacae das propostas
censtante do Edital;
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b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador q
deu ensejo ao ultimo reajuste ocorrido ou precluso.
13.3. O prazo para a Contratada solicitar 0 reajuste encerra-se na data da prorrogagzao
contratuai subsequente a data em que se completou o computo do interregno mfnimo
de 01 (um) ano, ou na data do encerramento da vigéncia do contrato, caso néo haja
prorrogagao.
13.3.1. Caso a Contratada néo solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo
acima iixado, ooorrera a preclusao do direito ao reajuste.
13.3.1.1. Se a vigénoia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste so podera ser
pleiteado apos o decurso de novo interregno minimo de 01 (um) ano. contado na
forma prevista nesta Edital.
13.3.1.2. Caso, na data da prorrogagéo contratuai, ainda néo tenha sido divulgado 0
novo indice de reajuste adotado, a Contratada devera solicitar a insergéo de ciausula
no termo aditivo de prorrogaqéo que resguarda 0 direito futuro ao reajuste, a ser
exercido téo logo seja divulgado 0 novo indice, sob pena de preclusao.
13.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terao suas vigéncias
iniciadas observando-se 0 seguinte:
a. A partir da data em que se completou 0 computo do interregno minimo de 01 (um)
ano;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao dos proximos reajustes futuros;
13.5. A decisao sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo méximo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data da sol icitagéo da Contratada.
13.6. Os reajustes serao formalizados por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogaoao contratuai, caso em que deverao ser formalizados por
aditamento ao contrato.

14 - DA FOFIMA DE PAGAMENTO

14.1. O prazo para pagamento sera até o 30° (trigésimo) dia, oontados a partir da data
da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
14.2. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente,
da Nota Fisca|fFatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos
serviqos executados.
14.2.1. O “atesto” fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota
FiscaVFa1ura apresentada pela Contratada com os serviqos eietivamente prestados.
14.3. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fisca|!Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagéo da
despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-é apos a comprovagfio
da regularizaqéo da situagéo, néo acarretando qualquer onus para a Contratante.
14.4. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verifioada, sem prejuizo das sanooes cabiveis. caso se constate que a Contratada:
14.4.1. Nao produziu os resultados acorciados;
14.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nfio as executou com a
qualidade minima exigida;
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14 - DA FOFIMA DE PAGAMENTO

14.1. O prazo para pagamento sera até o 30° (trigésimo) dia, oontados a partir da data
da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
14.2. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente,
da Nota Fisca|fFatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos
serviqos executados.
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da regularizaqéo da situagéo, néo acarretando qualquer onus para a Contratante.
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14.5. Antes do pagamento, a Contratante reaiizara consuita para verificar
manutengao das condigoes de habiiitaoéo da Contratada, devendo o resuitado ser
impresso, autenticado e iuntado ao processo de pagamento.
14.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante
deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento banoario indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.
14.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
14.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.
14.9. Nenhum pagamento isentara 0 FOHNECEDOFI das suas responsabilidades e
obrigaooes, nem impticara aceitagao definitiva do fornecimento.
14.10. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou tato do principe, configurando alea
economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situagzéo, e antes de recebida a ordem de
forneoimento, ser restabelecida a relaqéo que as partes pactuaram iniciaimente entre
os encargos do contratado e a retribuioao da Administragao para a justa remuneraeéio
do fornecirnento, objetivando a manutengao do equilibrio economioo-financeiro inicial
do contrato, na forma do artigo 65, ll, “d” da Lei Federal n.“ 8.666.193, alterada e
consolidada.

15 - ms sA|~|r;:6Es ADMINISTRATIVAS

15.1. O Iicitante que enseiar 0 retardamento da execugzao do certame, nao mantiver a
proposta. falhar ou fraudar na execucéo do Contrato, comportar-se de modo inidoneo,
fizer declaraoao falsa ou cometer fraude fiscal garantido 0 direito prévio da citaoao e
da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administraoao, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou
até que seja promovida a reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das
demais cominaqoes legais.
15.2 — A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de
inexecugao total ou parcial do contrato, erro de execugao, execugéio imperfeita, mora
de execuoao, inadimplemento contratuai ou nao veracidade das informagoes
prestadas, garantida a prévia defesa:
I — adverténcia, sanoao de que trata 0 inciso I do art. 87, da Lei n.“ 8.666193, podera
ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigagoes e responsabilidades assumidas na Iicitagao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvoivimento dos
senrioos da Contratante, desde que nao caiba a aplicagfio de sangao mais grave.
ll — muitas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadagao
Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrugoes forneoidas pela
Contratante);
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a) de 0.3% (trés décimo por canto) sobre o valor contratuai total do exercicio, por Ia,,,J/5
de atraso na prestacao dos servicos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10%
(dez por cento) do mesmo valor;
b) do 2% (dois por cento) sobre o valor contratuai total do exercicio, por infracao a
qualquer clausula ou condioao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratuai total do exercicio, pela recusa em
corrigir qualquer servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se
efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicagao formal da
rejeicao;
Ill - declaracao de inidoneidade para licitar ou oontratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovida
a reabilltacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento
a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancéo
aplicada com base no item 15.1.
15.3 - No processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as
sancoes previstas nos incisos I e ll do item 15.2 supra e 10 (dez) dias corrldos para a
sancao prevista no inciso Ill do mesmo item.
15.4 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa
nao for pago, ou depositado. sera automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuflciéncia de crédito da
Contratada, 0 valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divide
Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execucéio fiscal. com os encargos
correspondentes.
15.5 — As sancoes previstas no item 15.1 e inciso Ill do item 15.2 supra, poderao ser
aplicadas as empresas que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
I — Pratlcarem atos ilioitos, visando frustrar os obietivos da licitaoéo;
II - Demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Adminisfracao
Publica, em virtude de atos ilicifos praticados;
Ill - sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
15.6 — As sancoes previstas nos incisos I e Ill do item 15.2 supra poderao ser
aplicadas junfamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
15.7 — A Iicitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar 0 Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da notificacao que lhe sera
enoaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado,
sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total
da obrigaoao assumida.
15.8 — As sancoes previstas no item 15.7 supra nao se aplicam as demais llcitantes
que, apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo
de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse.

16- DAS ALTEFlAQ6ES E DA HSCALIZAQAO DO CONTFIATO
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16.1- No interesse da CONTHATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Fleferéncia -
anexos podera ser suprimido ou acrescido ate o limite de 25% (vinte e cinco por canto)
do valor inicial da contratagao, facultada a supressao além desse limite, por acordo
entre as partes, conforme disposto no artigo 65, § 1'! e 2 9, inciso ll da Lei n9 8666193.
16.2 - A fiscalizacéo do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666
de 1993, ao qual, sera designado representante para aoompanhar e fiscalizar a
entrega dos senrigos, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execuoao e determinando o que for necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos
observados.
16.3 — A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da oontratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que results de imperfeigoes
técnicas ou vlcios redibitorios, e, na ooorréncia desta, nao implica corresponsabilidade
da Administracéio ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei Federal n“ 6.666/93 e suas alferacoes.
16.4 - O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios a regularizacéo eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos obsenrados
e encarninhando os apontamentos 3 autoridade competente para as providéncias
oabiveis.

i 11 - on FIESCISAO CONTFIATUAL

17.1. A Camara Municipal de Antonina do Norte podera rescindir o contrato,
independentemente de qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial se a contratada:

a} Deixar de iniciar os senricos por periodo superior a 15 (quinze) dias. contados a
partir do recebimento da ordem de inicio dos senricos;
b) Exeoutar os senricos em desacordo com as especificaooes exigidas;
c) Nao oumprir ou oumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislagao
vigente;
d) Cometer reiterados erros na execucéo dos servicos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servicos sem a expressa
autorlzacéo da Contratante;
f) Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvencia
sobre qualquer de seus dirigentes.

17.2. Declarada a rescisao contratuai em decorrencia de qualquer um dos
fundamentos do item anterior, a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos
servicos executados e recebido, deduzido o valor correspondenfe as multas
porventura existentes.
17.3. Nao cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que tltulo for,
se o contrato vier a ser rescindido em decorrencia de descumprimento das normas
nele estabelecidas.
17.4. Independentemente do disposto nesta clausula, 0 contrato podera ser rescindido
por livre decisao da Camara Municipal de Antonina do Norte, a qualquer epoca, sem

21

';_5_l:3l1Y31Z'-|3"—-1* ‘anon
\

CAMARA MUNI INA no NORTE

-"‘""?..-=i-~.ii"-5,, ii

PODER LE NINENSE

16.1- No interesse da CONTHATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Fleferéncia -
anexos podera ser suprimido ou acrescido ate o limite de 25% (vinte e cinco por canto)
do valor inicial da contratagao, facultada a supressao além desse limite, por acordo
entre as partes, conforme disposto no artigo 65, § 1'! e 2 9, inciso ll da Lei n9 8666193.
16.2 - A fiscalizacéo do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666
de 1993, ao qual, sera designado representante para aoompanhar e fiscalizar a
entrega dos senrigos, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execuoao e determinando o que for necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos
observados.
16.3 — A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da oontratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que results de imperfeigoes
técnicas ou vlcios redibitorios, e, na ooorréncia desta, nao implica corresponsabilidade
da Administracéio ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei Federal n“ 6.666/93 e suas alferacoes.
16.4 - O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios a regularizacéo eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos obsenrados
e encarninhando os apontamentos 3 autoridade competente para as providéncias
oabiveis.

i 11 - on FIESCISAO CONTFIATUAL

17.1. A Camara Municipal de Antonina do Norte podera rescindir o contrato,
independentemente de qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial se a contratada:

a} Deixar de iniciar os senricos por periodo superior a 15 (quinze) dias. contados a
partir do recebimento da ordem de inicio dos senricos;
b) Exeoutar os senricos em desacordo com as especificaooes exigidas;
c) Nao oumprir ou oumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislagao
vigente;
d) Cometer reiterados erros na execucéo dos servicos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servicos sem a expressa
autorlzacéo da Contratante;
f) Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvencia
sobre qualquer de seus dirigentes.

17.2. Declarada a rescisao contratuai em decorrencia de qualquer um dos
fundamentos do item anterior, a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos
servicos executados e recebido, deduzido o valor correspondenfe as multas
porventura existentes.
17.3. Nao cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que tltulo for,
se o contrato vier a ser rescindido em decorrencia de descumprimento das normas
nele estabelecidas.
17.4. Independentemente do disposto nesta clausula, 0 contrato podera ser rescindido
por livre decisao da Camara Municipal de Antonina do Norte, a qualquer epoca, sem

21



g ~ /'
CAMARA MUNI nu no NORTE 1 ru.

PODER 1.: NINENSE \
M- /J’

que oaiba a contratada o direito de reclamacao ou indenizacéo a qualquer titulo,
garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servicos executados e devidamente
recebidos.
17.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo Iicitatorio,
desde que haja conveniéncia da Camara Municipal de Antonina do Norte;
17.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666f93,
sem que haja culpa do CONTFIATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
17.7- Os procedimentos de resoisao contratuai, tanto amigaveis, como os
determinados por ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados,
assegurado contraditorio e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada intlmacao
da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao
comprovada da decisao rescisoria.

1a-on FOFIMA DE EXECUQAO nos senvlcos

18.1. - A Iicitante vencedore devera executar os senricos de acordo com o Termo de
Fleferéncia.
18.2- Nenhuma alteragzao podera ser introduzida nas condicoes basicas e especiflcas
deste edital e seus respectivos anexos, sem a prévia e expressa autorizacao da
Camara Municipal de Antonina do Norte/CE.
18.3- Qualquer alteracéo a ser introduzida no planejamento ou nos padroes de
execucao dos servicos. quando proposta pela Iicitante vencedora, devera ser feita por
escrito e so sera executada se for previamente analisada e aprovada, também por
escrito, pela Cémara Municipal de Antonina do Norte/CE.
18.4» A Iicitante vencedora nao podera ceder, transferir ou subempreitar, no todo ou
em parte, a execucao dos servicos contratuais sem a prévia autorizacao escrita da
Camara Municipal de Antonina do Norte/CE e manter plenamente. quaisquer que
sejam as circunstancias, suas responsabilidades, assumidas por ocasiao da
assinatura do instrumento contratuai.
18.5-A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante
da Camara Municipal de Antonina do NorteICE, especialmente designado.
18.6- 0 representante da Camara Municipal de Antonina do NorteICE anotara em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucéo do contrato,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos obsenrados.
18.7- As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes.
18.8- O prazo para o inicio da prestacao dos servicos fica fixado em até 05 (cinco) dias
uteis contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servioos.
18.9- Os servicos presenciais contratados deverao ser prestados na Camara Municipal
de Antonina do Norte/CE, correndo todos os eventuais custos relativos a passagens,
hospedagem, conducao, deslocamento, alimentacao. seguros e demais despesas
necessarias a execucao dos senricos a expensas da contratada;
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que oaiba a contratada o direito de reclamacao ou indenizacéo a qualquer titulo,
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18.10- Os servicos nao presenciais poderao ser prestados de qualquer lugar, a » rio
da contratada, por domanda Consultiva ilimitada, prestada por escrito atraves -=_ -aw“
correio eletronico (e-mail) ou por telefone, de forma convencional via Consulta Escrita
formalizada a Contratada.

19 - DAS nonms Au11co|=|nuPcAo

19.1 - As partes declaram, neste ato, que conhecem e entendem os termos da Lei n9
12.846f2013 (lei anticorrupcao) e sua legislacao correlata e estao cientes que na
execucao do instrumento convocatorio é vedado as partes incluindo seus empregados,
prepostos e/ou gestores:
I -. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
ll - Criar, de modo fraudulento cu irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
contrato;
III - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacoes ou
prorrogacoes do instrumento convocatorio, sem autorizacao em lei, no ato
convocatorio da licitacao ou nos respectivos instrumentos contratuais;
IV - Manipular ou fraudar o equilibrio economico-financeiro do presente contrato; ou,
V- De qualquer maneira fraudar o presente contrato; assim como realizar quaisquer
acoes ou omissoes que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, nos termos da Lei
ng 1284612013, do Decreto nil 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis ou
regulamentos aplicaveis, ainda que nao relacionadas com o presente contrato.

20-DA po'rAcAo oncmENTARIA

20.1- As despesas decorrentes do contrato correrao por conta da Dotacao
Orcamentaria, sob a rubrica: 01.031.001.2001.0000— Manutencao de atividades da
Camara Municipal de Antonina, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos
da Camara Municipal de Antonina do Norte. consignado no orcamento de 2022,
aprovado em 05 (cinco) de novembro de 2021.

21- DA IMPUGNAQAO, CONSULTAS, HESPOSTAS, ADITAMENTO E HECURSOS
ADMINISTFIATIVOS

21.1 - A impugnacao de edital se dara nos prazos e condicoes relacionades no art. 41
da lei 8.666/93, e suas alteracoes posteriores.
21.2 — Decaira do direito de impugnar os termos do edital de Iicitaoao perante a
Administracao a pessoa que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese
em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.
21.3 — A impugnacao feita tempestivamenfe pelo Iicitante nao o impedira de participar
do processo licitatorio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
21.4 - Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providéncias ou
impugnacoes mediante peticao confeccionada em maquina datilografica ou impressora
eletronica, em tinta nao lavavel, que preencnam os seguintes requisitos:
a) O enderecamento a Comissao Permanente de Licitacao da Camara Municipal de
Antonina do Norte/CE;
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b) A identificacao preclsa e completa do autor e seu representan -" legal/’
(acompanhado dos documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o :1--iv
prenome, estado civil, profissao, domicilio, ndmero do documento de identificacao,
devidamente datada, assinada e protocolada na Camera Municipal de Antonina do
Norte. dentro do prazo Editalicio;
c) O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens
discutidos;
d) O pedido, com suas especificacoes;
e) A resposta da Comissao de Liciiacao da Carnara Municipal de Antonina do Norte.
sera disponibilizada a todas os interessados mediante publicacao no endereco oficial
eletronico da Camara Municipal de Antonina do Norte e oonstituira aditamento a estas
lnstrucoes.
21.5 - O aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.
21.6 - Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatorio que importe em
modificacao dos termos do edital sera designada nova data para a realizacao do
certame, excefo quando, inquestionavelmente, a aiteracao nao afetar a formulacao
das propostas.
21.7 - Oualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu
ao texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a
formulacao das propostas.
21.8 - Em qualquer fase do procedimento Iicitatorio, o Presidente da CPL ou a
autoridade competente, podera promover diligéncias no sentido de obter
esclarecimentos, confirmar informacoes ou permitir sejam sanadas falhas formats de
documentacao que complementem a instrucao do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
21.9 - Os Iicitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverao fazé—Io no prazo deferminado pelo Presidente da CPL, sob pena de
desclassificacaoflnabilitacao.
21.10 — A autoridade competente da Camera Municipal de Antonina do Norte podera
revogar a Iicitacao por razoes de interesse publico, no todo ou em parle ou anular esta
licitacao, em qualquer etapa do processo.
21.11 - Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o
art. 109 da Lei n° 8.666/93 e suas aiteracoes.
21.12- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao subscrita pelo
representante legal da recorrente dirigida a Comissao de Licltacao do orgao efou
entidade da Administracao Publica que promoveu o certame.
21.13- Os recursos deverao ser protocolados e encaminhados a Comissao de
Licitacao.

22 - DOS ANEXOS

22.1. Sao paries integrantes e complementares deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo I - Termo de Fleferéncia (Projeto Basico);
Anexo It - Minuta de Proposta de Precos;
Anexo Ill - Minuta de Contrato;
Anexo IV - Declaracao de Habilitacao;
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Anexo V - Declaracao de Fatos Impeditivos;
Anexo VI - Declaracao que nao emprega menor cle 18 anos
Anexo VII - Modelo de declaracao de enquadramento em regime de tributacao
Anexo VIII - Declaracao de Elaboracao Independents de Proposta

as - opts DISPOSICOES FINAIS

23.1 - A presente licitacao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja
constatada ilegalidade no processo efou no seu julgamento, ou revogada por
conveniencia da Administracao, por decisao fundamentada, em que fique evidencia a
notoria relevancia de interesse da Camara Municipal de Antonina do Norte;
23.2 - E vedado ao servidor dos orgaos e/ou entidades da Administracao Publica da
Camara Municipal de Antonina do Norte, Autarquias, Empresas Publicas ou
Fundacoes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico Municipal de participar como
Iicitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos procedimentos
desta Licitacao.
23.3 - A homologacao e adjudicacao da presente Licitacao sera feita pela autoridade
administrativa competente, conforme dispoe o artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666193
de Junho de 1993 e suas posteriores alferacoes.
23.4 - Os casos omissos neste Edital serao resolvidos pela Comissao Permanente de
Licitacao, nos termos da Iegislacao pertinente.
23.5 — Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida nao serao aceitos.
23.6 - Independentemente da sua transcricao, farao pane do contrato todas as
condicoes estabelecidas no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial
da Iicitante vencedora.
237- O Contrato, Adjudicacao e Homologacao, da prestacao dos senricos serao
efetuados com a empresa vencedora.
23.8- Todos os documentos apresentados neste certame deverao ser apresentados
em original e/ou por qualquer processo de copia autenticada por tabeliao de notas;
nao sera aceito em hipotese nenhuma, em nenhuma fase do certame, documentos
autenticados pela forma eletronlca (AUTENTICACAO ELETFIONICA).
23.9 — O edital completo e seus anexos, estarao disponivel na sala da Comlssao de
Licitacao da Camara Municipal de Antonina do Norle, Iocalizada a Rua Hoseno de
Matos, 58, Centro, Antonina do Norte!CE, ou ainda solicitado pelo E-
mai|:camaramunicipaI58@ho1mail.com;
23.10 - Oualquer modificacao no Edital exige dlvulgacao pelo mesmo instrumento de
publicacao em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido. exceto quando, inquestionavelmente, a aiteracao nao afetar a
formulacao das propostas.
23.11 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecldo, desde que nao haja comunicacao da Comissao em
contrario.
23.12 - No iulgamento da habllitacao e das propostas, a Comissao podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
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juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessivsl a _» ,,,»~
atribuindo-lhes validade e eflcacia para fins de habllitacao e classlflcacao.
23.13 - A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a
contratacao.
23.14 - A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracao a firmar as
contratacoes que deles poderao advir, facultando-se a realizacao de Iicitacao
especifica para a contratacao pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do
registro a preferéncia de prestacao dos servicos em igualdade de condicoes.
23.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independenfemente da conducao ou do resultado do processo Iicitatorio.
23.16 - O Iicitante devera rnanter preposto, aceito pelo Consorcio Pflblico de Saude,
no local do servico, se for o caso, para representa-lo na execucao do contrato.
23.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excIuir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. so se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administracao.

24 - DO FORD

24.1- Fica eleito o foro de Antonina do Norle, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Antonina do Norle/CE, 10 de marco de 2022.
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ANEXO I - TEFIMO DE REFERENCIA — PFIOJETO BASICO.

1. OBJETO
1.1.Prestacao de senricos especializados na area de contabilidade publica para
atender a Camara Municipal de Antonina do NorteiCE.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A necessidade de contracao dos services, na area de Assessoria e Consultoria
Financeira se da pela necessidade que a administracao ptiblica tem em servicos
técnicos de amplo conhecimento na area de gestao pliblica, enfatlzando o
planejamento da administracao, leis de responsabilidade fiscais, dos orgaos de
controle externo, principios da administracao publlca e acompanhamento dos sistemas
federais.
2.2. Considerado a necessidade de aoompanhamento técnico especializado as
atividades institucionais desenvolvidas no ambito deste Poder; Considerando que este
Poder Depende corriqueiramenfe de profissionais especializados para solucionar
problemas incomuns e atipicos; Considerando a necessidade a constante necessidade
da consultoria a contabilidade, cursos e palestras de aprimoramento para os
servidores e agentes politicos; Considerando a necessidade de suporte técnico aos
orgaos internos deste Poder, bem como ao Gestor; Considerando a constante
necessidade da execucao orcamentaria legislativos, assim como administrativos;

3. ESPECIFICAQAO DOOBJETO — DETALHAMENTO DOS SEHVIQOS

LOTE I - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE
CONTABILIDADE PIJBLICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NOFITEICE.
3.1. a Camara Municipal de Antonina do Norle, nao dispoe de equipe técnica
especializada na gestao de pessoas e capacitacoes para assumir atividades desta
natureza, recorre-se a terceirizacao destes senricos, por meio de procedimento
onde se busque uma proposta que melhor atenda as necessidades deste ente;
3.2.Concepcao e implantacao de rotinas e processos para execucao dos servicos de
exeoucao orcamentariae contabil, nos sistemas orcamentario, financeiro, patrimonlal;
3.3. Registrar a execucao orcamentaria, por meio de emissao, liquidacao e pagamento
de empenhos de despesa;
3.4. Elaboracao de demonstrativos orcamentarios, financeiros e patrimoniais;

3.5. Disponibilizacao de técnico profissional contratado, para execucao dos
servicos, podendo estes serem prestados de forma presencial ou remota,
atendendo as determinacfies dos Decretos Oficiais de cornbate a pandemia da
Covld19.
3.6. Atendimentos e visitas emergenciais, sempre que for necessario;
3.7. Registro de lancamentos contabeis, incluindo receitas e despesas;
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3.8. - Elaboracao de balancos e balancetes para atendimento de exigéncias I % is
e requisifos gerenciais;
3.9. Orientacao dos servidores dos departamentos de contabilidade, financas,
administracao e de pessoal, para processamento da contabilidade, folha de
pagamento, execucao do orcamento, compreendendo asfases da despesa publica
de: empenho, liquidacao, pagamento, incorporacao patrimonial, processamento
domovimento bancario e outros;
4.0. Executar e acompanhar os servicos confabeis das entidades acima
relacionades, com o padrao dequalldade, permanecendo o aoompanhamento por
parte da empresa contratada para dar orientacao técnica;
4.1. Visitas técnicas regulares do contador responsavel;
4.2. Atendimento de servidores da Camara Municipal de Antonina do Norle na sede
da empresa contratada, para orientacoesfécnicas especificas, producao de
trabalhos especiais, orientacoes, treinamentos e consultorias;
4.3. Resposta de consultas por telefone, diratas e por meio dos sistemas de
comunicacao disponiveis, como: e-mail, telefone e ‘on-line";
4.4.Afendimentos e visifas emergenciais, sempre que for necessario;
4.5. Resposta de consultas por telefone, diretas e por meio dos sistemas de
comunicacao disponiveis, como: e-mail, telefone e "on-line".

4. DAS FIESPONSABILIDADES E OBFIIGAQDES DA CONTHATANTE

4.1. Proporclonar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao das
obrigacfies contratuais, inclusive. permitir o livre acesso de representantes,
prepostos ou empregados da CONTFIATADA as suas dependéncias;
4.2. Fiejeitar, no todo ou em parte, senricos prestados utilizados pela empresa fora
das especificacoes constantes no edital e seus anexos, principalmente quanto ao
termo de contrato, além da proposta da contratada;
4.3. A analise e conferéncia dos servicos e, se estiverem em conformidade com o
contrato, o aceite;
4.4. Efetuar os pagamentos a CONTFIATADA do acordo com as condicoes
estipuladas em contrato e emitir termo de aoeife dos senricos no documento de
cobranca respectivo ou recusa-lo, por meio de manifestacao formal, com motivacao
e iundamentacao para justiflcar essa decisao;

5. DA5 RESPONSABILIDADES E OBFIIGAQDES DA CONTFIATADA

5.1. Manter durante toda execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao.
5.2. Prestar os servicos licitados em estrita conformidade com as especificaciies

deste instrumento e do Projefo Basico, os quais serao executados na sede da
Camara Municipal de Antonina do Norte, como também de forma remota na sede
da Empresa.
5.3. Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela

Comissao de Licitacao da Camara Municipal de Antonina do Norte/CE.
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5.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisq -
danos e prejuizos materials ou pessoais causados diretamente ou por seus
empregados ou prepostos, a contratante ou a terceiros.
5.5. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza
com pessoal de sua contratacao necessarios a execucao do objeto contratuai,
inclusive os encargos relativos a legisiacao trabalhista e as despesas com
locomocao, hospedagem e alimentacao para a assessoria ostensiva semanal e
mensal.

CAMARA MUNI mm oo NORTE 1/w 0%‘
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6. PROPOSTA
6.1. As Iicitantes deverao apresentar em suas propostas o menor valor, referente aos
servicos licitados, devendo estar inclusas todas as despesas necessarias a plena
execucao dos servicos.
LOTE I - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE
CONTABILIDADE PIJBLICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

A0
AREA

Mensal. 12ABILIDADE PUBLICA PARA ATENDEF1
MUNICIPAL DE ANTONINA

., I-
7. DOS SERVICOS
7.1. Todos os senricos estao descritos nas obrigacoes - direito e deveres da
contratada.

8. VIGENCIA DE CONTRATO E PHESTAQAO DO SEFIVIQO

8.1. A prestacao do servico pela CONTRATADA tera inicio somenfe apos a
assinatura da Ordem de servico.
8.2. O prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses contados da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, no
interesse da Administragao, limitada a um total de 60 (sessenta) meses, em
conformidade com o disposto no inciso ll, do Artigo 57 da Lei n° 8.666.193 e suas
alteracoes, combinada com a Lei nil 9.648 de 27/05I1998, tendo validade e eficacia
legal apos a publicaqao do seu extrato nos Diarios Oficiais e flanelografo da
Camara Municipal de Antonina do Norter‘CE.
8.3. O Contrato podera ser repactuado, na hipotese de ocorrancia de fatos
imprevisiveis e/ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis durante a
gestao contratuai, bem como ocorra majoracao legal de precos, desde que
observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da
apresentacao da proposta, ou da oltima repactuacao, visando adequacao aos
novos precos de mercado e mediante demonstracao analitica da variagao dos
componentes de custos, devidamente justificada;
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8.4. Para a repactuacao acima mencionada, a CONTRATADA devera apresentar
planilhas que evidenciem analiticamente a variacao dos custos, devidamente
comprovada e justificada. A comprovacao podera ser feita por meio de notas flscais
de matérias-primas, pecas eiou equipamentos, ou outros documentos
conternporaneos a época da elaboracao da proposta e do momento do pedido de
repactuacao, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou nao, aplicando-
se o indice legal em vigor;
8.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceifar, nas mesmas condicoes contratuais,
os acréscimos e/ou supressoes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o
disposto no § 1° do art. 65 da Lei Federal ng. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas
alteracfies posteriores.

9. DO PAGAMENTO
9.1 - Os pagamentos dos senricos serao efetuados pela Tesouraria da Camara
Municipal de Antonina do Norle, atravésdeposito bancario ou TED em nome da
futura contratada, ate o 30° (trigésimo) dia do mas, mediante nota fiscal
devidamenteempenhada

10. smcoas ADMINISTRATIVAS:
10.1 A proponents Iicitante declarada vencedora, que for convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a celebrar o
contrato, dentro de 05 (cinco) dias a contar da notificacao da Administracao, falhar
no cumprimento do contrato, comportar-se de modo inidoneo, garantido o direito
prévio da citacao e da ampla defesa, sujeitar-se em multa pecuniaria no parcentual
de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da sua proposta, e sujeitar-se-a
ainda em demais penalidades legals, descritas no instrumento convocatorio/edital e
na minuta do contrato administrativo, e em conformidade com o que prescreve a Lei
8.666/93.
10.2 - Este termo faz parte integrante do edital e da minuta do contrato
administrativo para todos os efeitos legals e de direito.
11. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DA FORIIIIA DE PAGAMENTO.
11.1- Os senricos deverao ser iniciados no primeiro dia util imediatamente posterior
ao dia da assinatura do contrato;
11.2- Os servicos executados pela contrata estarao sujeitos a aceitacao plena pelo
fiscal do contrato;
11.3- A autoridade superior competente do orgao contratante designara um fiscal
do contrato, cujo proposito, entre outras atribuicfies, sera a conferéncia dos
senricos executados com as especificacoes contidas no presente instrumento de
contrato. Caso os senricos estejam em desacordo com as aspeclficacoes
contratadas, o fiscal do contrato nao atestara a execucao dos mesmos elou o fara
com ressalvas;
11.4- A contratada ficara obrigada a substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, o seu pré-posto (responsavel técnico), quando conslatada nos servicos
executados em desacordo com o avencado no presente termo, impericia eiou
imprudéncia eiou negligéncia do(a) profisslonai;
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prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a celebrar o
contrato, dentro de 05 (cinco) dias a contar da notificacao da Administracao, falhar
no cumprimento do contrato, comportar-se de modo inidoneo, garantido o direito
prévio da citacao e da ampla defesa, sujeitar-se em multa pecuniaria no parcentual
de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor da sua proposta, e sujeitar-se-a
ainda em demais penalidades legals, descritas no instrumento convocatorio/edital e
na minuta do contrato administrativo, e em conformidade com o que prescreve a Lei
8.666/93.
10.2 - Este termo faz parte integrante do edital e da minuta do contrato
administrativo para todos os efeitos legals e de direito.
11. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DA FORIIIIA DE PAGAMENTO.
11.1- Os senricos deverao ser iniciados no primeiro dia util imediatamente posterior
ao dia da assinatura do contrato;
11.2- Os servicos executados pela contrata estarao sujeitos a aceitacao plena pelo
fiscal do contrato;
11.3- A autoridade superior competente do orgao contratante designara um fiscal
do contrato, cujo proposito, entre outras atribuicfies, sera a conferéncia dos
senricos executados com as especificacoes contidas no presente instrumento de
contrato. Caso os senricos estejam em desacordo com as aspeclficacoes
contratadas, o fiscal do contrato nao atestara a execucao dos mesmos elou o fara
com ressalvas;
11.4- A contratada ficara obrigada a substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, o seu pré-posto (responsavel técnico), quando conslatada nos servicos
executados em desacordo com o avencado no presente termo, impericia eiou
imprudéncia eiou negligéncia do(a) profisslonai;
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12.1- Sera nomeado senridor da contratante, por meio de ato administrative. para
realizacao do aoompanhamento e fiscalizacao da execucao e cumprimento dos termos
do contrato, cujas atribuicfies do fiscal de contratos sao, entre outras:
12.1.1- Ler atentamente o termo de contrato assim como os anexos, se houver, e
anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
principalmente quanto a:
— Especificaglfies do objeto contratado;
- prazo e local de execucao dos servicos;
12.1.2- Esclarecer dllviclas do prepostofrepresentante da contratada que estiverem
sob a sua alcada, encaminhando as areas competentes os problemas que surgirem
quando lhe faltar competéncia;
12.1 .3- Verificar a execucao do objeto contratuai, proceder a sua medicao e formalizar
a atestacao. Em caso de dljlvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio para que efetue
corretamente a atestacao e/ou medicao;
12.1.4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relacao contratuai (greve,
chuvas, fim de prazo e etc);
12.1.5- Notificar a contratada em qualquer ocorréncia desconforme com as clausulas
contratuais, principalmente relativos a atraso na execucao dos servicos, sempre por
escrito, com prova de recebimento da notificacao (procedimento formal, com prazo).
Tomando as providéncias que estejam sob sua alcada e encaminhando as instancias
competentes aquelas que fugirem de sua alcada, para aplicacao das sancaes
cabiveis;
12.1.6- Fieceber a fatura de cobranca, conferindo: - se as condicfies de pagamento do
contrato loram obedecidas; — se o valor cobrado corresponde exatamente aquilo que
foi fornecido; — se a Nota Fiscal e/ou Fatura esta corretamente preenchida;
12.1.7- Fiscalizar a manutencao, pela contratada, das condicaes de sua habilitacao,
qualificacao e regularidade fiscal, com a solicitacao dos documentos necessarios a
avaliacao;
12.1.8- Atestar o recebimento dos servicos, observando o que dispuser o contrato e/ou
empenho, rejeitando cs servicos que estejam em desacordo com as especificacfies do
objeto contratado. A acao do fiscal, nesses casos, devera observar o que reza o termo
de contrato e o ato convocatorio da licitacao que decorreu o contrato, principalmenle
em relacao aos prazos ali previstos;
12.1.9- Procurar auxilio iunto as areas competentes em caso de dtividas técnicas,
administrativas cu juridicas, inclusive quanto a possiveis aplioacfies de adverténcias
elou multas por descumprimento do contrato por pane da empresa contratada;
12.1.10» juntar aos autos toda documentacao relativa a fiscalizacao e ao
aoompanhamento da execucao do objeto contratuai, arquivando, por copia, o que se
fizer necessario;
12.1.11- Manter contato com o representante da contratada com vistas a garantir o
cumprimento integral do contrato;
12.1.12- Buscar obrigatoriamente, no caso de dtividas quanto ao ATESTO, auxilio
junto as areas competentes para que se efetue corretamente a atestacao;
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em relacao aos prazos ali previstos;
12.1.9- Procurar auxilio iunto as areas competentes em caso de dtividas técnicas,
administrativas cu juridicas, inclusive quanto a possiveis aplioacfies de adverténcias
elou multas por descumprimento do contrato por pane da empresa contratada;
12.1.10» juntar aos autos toda documentacao relativa a fiscalizacao e ao
aoompanhamento da execucao do objeto contratuai, arquivando, por copia, o que se
fizer necessario;
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12.1.13- encaminhar a nota fiscal/fatura devidamente atestada ao setor compet
visando o pagamento.
12.2- Das responsabilidades do fiscal de contratos:
12.2.1- ADMINISTRATIVA: O Gestor elou Fiscal do contrato, assim como todo
senridor, devem ser Ieais a Administracao, cumprindo suas funcaes com obsenrancia
aos principios tais como urbanidade, probidade e eficiéncia, executando suas
atribuicfies sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolucao
administrativa das questfies a ele apresentadas, o que, certamente, contribuira para se
evitar exageros do conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompativeis com
as funciies de Gestor e/ou Fiscal do contrato podem ensejar apllcacao de sancées
administrativas, logicamente apds o devido processo legal em que seja garantida a
ampla defesa e o contraditorio. Ou seja, decorre de gestaolfiscalizacao irregular do
contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que 0 Gestor e/ou
Fiscal do contrato agiu em desconformidade com seus davsres funcionais,
descumprindo regras e ordens legals.
12.2.2- PENAL: Quando a falta cometlda pelo servidor for capitulada como crime,
dentre os quais se lncluem os previstos na Secao Ill do Capitulo IV da Lei Federal nil.
8.666193 e suas alteracées posteriores, dlz-se que cometeu ilicito penal, passivel de
pena restritiva de Iiberdade, entre outras modaiidades de pena. Ou seja, os crimes
estao tipificados em lei, prlnclpalmente no Codigo Penal. Na hipotese de cometimento
de ilicito penal, o Ministério Ptiblico sera comunicado, independentemente da aberlura
de processo disciplinar.
12.2.3- CIVIL: Quando, em razao da execucao irregular do Contrato, ficar comprovado
dano ao erario, o Gestor eiou Fiscal do contrato sera chamado para ressarcir os cofres
ptiblicos. Para esse fim, devera ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa
liltima por negligencia, lrnpericia ou imprudencia. Se 0 dano for causado a tercelros,
respondera o sewidor a Fazenda Pllblica, em acao regressiva. Ou seia, se houver
dano ao erario, a Adminlstracao, através de processo administrative, comunicara o
Gestor elou Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da imporlancla necessaria
ao ressarcimento do prejuizo. O Gestor e/cu Fiscal do contrato podera se recusar a
recolher a importancia, hipotese em que a Administracao devera recorrer ao Judiciario.
As sancfles civis, penals e administrativas sac cumulativas e independentes entre si.
No caso de absolvlcao criminal, a responsabilidade administrativa sera afastada.
13- on nssclsilo CONTRATUAL
13.1 - A rescisao contratuai podera ser:
13.1.1 - Constitul motlvo para a resclsao do instrumento de contrato,
independentemente de notifioacao judicial, o descumprimento por qualquer uma das
partes, das clausulas contratuais e as hipoteses previstas nos art. 77, 78 e 79 da Lei
Federal ng. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteracées, ficando facultado a sua
denancia, desde que a parte denunclante notifique formalmente a outra com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, sem prejuizo das sancfies legals, inclusive
daquelas previstas no art. 87 do mesmo diploma legal;
13.1.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, nao excluem qualquer outra prevista no
contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar
ao CONTRATANTE ou a tercelros, em consequéncia do inadimplemento das
COHGIQDBS contratuais;
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qualquer das partes, através de simples notificacao por escrito, entregue diretamente
ou por via postal, com prova de recebimento e, ainda:
a) Por convenlancia da CONTRATANTE, através de manlfestacao unilateral,
espontanea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, nao cabendo a CONTRATADA
direito a reclamacao ou indenizagao;
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelacao
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
b.1 - Faléncia ou Iiquidacao da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou inoorporacao da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou
ainda, sua fusao ou cisao, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - lnterrupcao ou atraso no servico, objeto deste contrato;
b.4- Incapacidade, desapareclmento, inidoneidade financeira, ou, ainda, ma fa da
CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorlzacao da CONTRATANTE, transferir,
caucionar, ou alienar de qualquer forma os direltos decorrentes deste contrato.
13.1.4 - O contrato podera ser rescindido, no todo ou em parte, por mtituo acordo,
desde que ocorram fatos supenrenientes, imperiosos e alheios da vontade do
CONTRATANTE e que tornem impossivel a execucao do mesmo

Antonina do Norte.iCE, _ de de 2022.

Antfinio Flamulo Sampaio Ribeiro
Presidente da Camara Municipal do Antonina do NorIeiCE.
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IIIIINUTA DE PFIOPOSTA DE PFIEQOS
\

A
CQMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
CAMAFIA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.
TOMADA DE PREQOS TP-2022.03.03.01-CMAN.

(Municipio) - (UF), de de .

Em atendlmento a sua solicltacao, apresentamos para sua apreciacao nossa proposta
de precos para a execucao dos servicos dispostos na Tomada de Precos supracitada,
conforme Planilha de Precos em anexo, e segundo discrimlnacao e condicfies abaixo:

DADOS PARA A ELABORACAO DA PROPOSTA COMERCIAL:
a) Somente serao absrtas e lidas, na presenca dos interessados, as propostas dos
licitantes previamente habilitados nos termos deste Edital, a serem apresenfadas em
01 (uma) via impressa, de forma a nao conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou
borroes, contidas em involucros opacos fechados e lacrados de forma tal que torne
detectavel qualquer intento de violacao de seu contellido, especlficande o Objeto de
forma clara e inequivoca, e ainda contendo;
b) A razao social e o n|.'Imaro do CNPJ;
c) lndicacao do nome e nlimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de
pagamento;
d) Precos unitario e total, expressos em algarlsmo e por extenso, de forma clara e
precisa, llmitado rigorosamente ao objeto desta licitacao, sem alternativas de precos
ou qualquer outra condlcao que induza 0 julgamento a ter mais de um resultado;
e) Em caso de divergéncia entre os precos unltario e total, sera considerado o primeiro
e entre os expressos em alarismo e por extenso, prevalecera o tiltimo;
1) O prazo de execucao do objeto contratuai sera para de 12 (doze) meses, e, devera
ser contada da data de emissao da Ordem de Senrico;
g) O prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da entrega das propostas;
h) Declaracao expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles
que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbals estao incluidos
todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.
I) Na conducao e julgamento deste certame é vedado o uso de qualquer elemento,
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que
indiretamente, elidir qualquer dos principios cu 0 julgamento equltativo da licitacao.
j) Nao se considerara qualquer oferta de vantagens nao estabelecida neste Edital,
inclusive flnanclamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes. Bem como nao se admitira Proposta de
Precos que apresente precos unitarios, parciais, totals ou global simbolicos, irrisorios,
de valor zero, excessivo ou manlfestamente inexequiveis.
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contar da data da entrega das propostas;
h) Declaracao expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles
que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbals estao incluidos
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critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que
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I) Para auxiliar na analise, avaliacao e comparacao das Propostas de Pre
Comissao Permanente de Licita<;ao podera solicitar aos licitantes os esclareclme =_
que julgar necessario a respeito de sua Proposta, inclusive 0 detalhamento dos precos
unltarios. A solicitacao e a resposta deverao ser feitas por escrito (carta, e-mail,
telegrama ou fac-simile). E vedada a alteracao do preco ou substancia da Proposta de
Precos.
m) As Propostas de Precos que atenderem em sua esséncia aos requlsltos do Edital e
seus Anexos serao verificados quanto a erros, os quais serao corrigidos da seguinte
forma:
m.1) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o
valor por extenso.
m.2) Erro de multiplicacao do prsco unitarlo pela quantidade correspondente: sera
retificado mantendo-se o preco unitarlo, a quantidade e corrigindo-se o produto.
m.3) Erro de adioao: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-
se a soma.
n) Se o Iicitante nao aceitar as correcées feitas nos termos supracitados, sua Proposta
de Precos sera rejeltada e desclassificada.
o) Apos a anallse das Propostas de Precos, serao desclassificadas, com base nos
Artigos 40, inciso X, e 48, incisos I e ll, da Lei n“ 8.666/93, as Propostas que:
0.1) Apresentar prego global superior ao orcamento estimado para os servicos pelo
orgao requisitante da Iicitacao;
0.2) Nao atenderem as exigancias contidas neste certame.
p) - No caso de empate das Propostas:
p.1- Sera assegurado, como critério de desempate, preieréncia de contratacao para as
Mlcroempresas-ME's e Empresas de Pequeno Porle-EPP's, de acordo com o Art. 59
do Decreto n9 6.204, de 05/09.12007. Entende-se por empate aquelas situacoes em
que as Propostas apresentadas pelas mesmas sejam iguais ou superiores em ate 10%
(dez por cento) a Proposta de menor valor (empate ficto), desde que o melhor preco
nao seja de uma ME ou EPP.
p.2- Ocorrendo empate, na forma do item anterior, na fase de classificacao das
Propostas, proceder-se-a da seguinte forma:
a) A Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, mais bem classiflcada
sera comunicada via contato teleffinico ou e-mail eletrfiinico pela Comissao Julgadora
do certame sobre o empate, e podera apresentar Proposta de Precos inferior aquela
considerada vencedora no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apés solicitacao da
Comissao Especial de Licitacao. A nova Proposta devera ser apresentada em papel
tlmbrado, de forma clara e precisa, nao podendo ser manuscrita, nem conter rasuras
ou entrellnhas, assinada pelo Iicitante ou seu representante legal, devidamente
identificado. O nao cumprimento deste item pode acarretar a desclassificacao;
b) Se a ME ou EPP, convocada na forma da alinea anterior, nao apresentar nova
Proposta, inferior a de menor preco, sera facultada, pela ordem de classlflcacao, as
demais ME e EPP, a apresentacao de nova Proposta, no prazo e na forma prevista na
alinea “a" deste item.
c) Se houver duas ou mais ME eiou EPP com Propostas iguais, sera reallzado sortelo,
em ato ptiblico para estabelecer a ordem em que serao convocadas para a
apresentacao de nova Proposta, na forma das alineas anteriores.
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p.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigéncias deste Edital, ou ainda nao
existindo ME ou EPP parliclpante, permanecera a classificacao inicial e sera
considerado vencedor do certame o Iicitante detentor da Proposta originalmento de
menor valor.
p.4»- Procedlda a classificacao e constatando empate entre duas ou mais Propostas de
Precos, e nao for o caso de utilizacao da preferéncia do subitem anterior, o desempate
far-se-a obrigatoriamente através de sortelo, depois de obedecido ao disposto no § 2°
do Art. 3° da Lei nil 8.666!93, em ato ptiblico, para o qual todos os licitantes
classificados serao convocados em horario e local a serem definidos pela Comissao
Especial de Llcitacao. Decorridos 30 (trinta) mlnutos da hora marcada, sem que
comparecem todos os convocedos, o sorteio sera reallzado a despeito das ausancias.
q) Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Adminlstracao podera utilizar-se
da previsao contida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n9 8.666193.
r) A proposta apresentade devera conter assinaturas do represents da empresa, em
todas as folhas, dando ciéncia que os mesmos assinam em conjunto.
s) Apos apresentacao da proposta comercial nao cabera desistencia, sob pena de
aplicacao das puniofies previstas na Clausula - "DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS”.

LOTE I - PRESTAQAP DE SERVIQOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE
CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTEICE.

VIQQ "
NA AREA D

IBUCI Mensal. 12 RS RSABILIDADE
ARA ATENDER A IIMA

PAL DE ANTONINA D
01

“pu-

-:.;i;.»*

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacao, nos comprometemos a
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando
para esse fim 0 Sr. ,
Carteira de identidade n°. expedida em _i_/_, Orgao
Expedidorg e CPF n° , como
representante legal desta empresa.
Proponents:
CNPJ n9:
Valor Mensal da Proposta: R$ (
Valor Global da Proposta: R8 (
Dados bancarlos:
Prazo de Execucao: Z(i) meses.
validade da Proposta:i(i) dias
Atenciosamente,

).
).

Carimbo e Assinatura do Proponents
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ANEXOIII
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N9. .

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CAMARA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE, E DO OUTRO LADO A EMPRESA

PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, pessoa juridica de direito
pdblico lnterno, com sede na , Ceara, inscrito no CNPJIMF
sob o n" , neste ato representado pelo(a) Secretario(a),
Sr(a). , portador(a) do CPF ng. , e RG n°

, doravante denomlnado de CONTRATANTE e, do outro lado,
a empresa , com sede , inscrita no CNPJ

, representade neste ato por
, portador(a) CPF n°. i___i e RG n9

, ao fim assinado, doravante denomlnada de
CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de Precos n9

, em conformidade com 0 que preceltua a Lei Federal n°
8.6661193, de 21 de junho de 1993 e suas alteracfies posteriores, sujeitando-se os
contratantes as suas normas e as clausulas e condicdes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no edital de TOMADA DE PRECOS ng.

, obsenradas as normas e condicfies do presente contrato
e as disposicfnes contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 8.078, de
11/09/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor, Decreto nil 6.204i'07, Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n9 147 de 07 de
Agosto de 2014, Lei Federal nil 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal
n° 9.412 de 18 de Junho de 2018, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que
altera o titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho e demeis normas
pertinentes e, ainda, pelas disposlcoes estabelecides no presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- PRESTACAO ora seavlcos ESPECIALIZADOS NA AREA DE
CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A CAIIIIAFIA MUNICIPAL DE
ANTONINA no NORTEICE.

CLAUSULA TERCEIRA - oo Pnaco
3.1- A CONTRATANTE pagera a CONTRATADA pela execucao do objeto deste
contrato referente, o valor Mensa! de Fl$ ( ),
periazendo 0 valor global de FI$ ( ), sujeito as
incidéncias tributaries normals.
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cLAusuI.A QUARTA - DA DURACAO po CONTRATO i “'*'"“
4.1- O Contrato tera vigancia de i ( ) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ter a sua duracao prorrogada por iguais e sucessivos periodos,
mediante Termos Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos casos previstos de
acordo com 0 art. 57 e incisos da lei Federal n9. 8.666/93, e, com vantagens A
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE na continuidade do Contrato,
podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.
4.1.1. A Contratada nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratuai.
4.2. Toda prorrogacao de contratos sera precedida da realizacao de pesquisas de
precos de mercado ou de precos contretados por outros orgaos e entidades da
Adminlstracao Pliblica, visando a assegurar a manutencao da contratacao mais
vantajosa pare a Administracao, em relacao a realizacao de uma nova licitacao.
4.3. O contrato nao podera ser prorrogado quando:
4.3.1. A Contratada esteja suspense de licitar e impedida de contratar com e
Adminlstracao, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha
sido declerada inidénea para licitar ou contratar com a Administracao Pablica,
enquanto perdurarem os efeitos;
4.3.2. A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de habllitacao e qualificacao axigidas na licitacao;
4.3.3. A Contratada nao concordar com a ellminacao, do valor do contrato, dos custos
fixos ou variaveis nao renovaveis que ja tenhem sido pagos ou amorlizados no
primeiro ano de vigéncia da contratacao;
4.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo
aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao
orcamentaria n°.: - com recursos
diretamente arrecadados ou transferidos da CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO
NORTE, consignado no orcamento municipal de 2022.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
6.1. Sera admitido o reajuste dos precos dos senricos continuados contratados com
prazo de vigéncie igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o
interregno minimo de 01 (um) ano, mediante a aplicagao do Indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo (lPCA)eiou o disposto na Lei n“ 8.666/93, art. 65, §-1°.
6.2. O interregno minimo de 1 (um) ano sera contado:
a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentacao das propostas
constante do Edital;
b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que
deu ensejo ao Ultimo reajuste ocorrido ou precluso.
6.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogacao
contratuai subsequente a data em que se completou o computo do interregno minimo
de 01 (um) ano, ou na date do encerramento da vigencia do contrato, caso nao haja
prorrogacao.
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6.1. Sera admitido o reajuste dos precos dos senricos continuados contratados com
prazo de vigéncie igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que observado o
interregno minimo de 01 (um) ano, mediante a aplicagao do Indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo (lPCA)eiou o disposto na Lei n“ 8.666/93, art. 65, §-1°.
6.2. O interregno minimo de 1 (um) ano sera contado:
a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentacao das propostas
constante do Edital;
b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que
deu ensejo ao Ultimo reajuste ocorrido ou precluso.
6.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogacao
contratuai subsequente a data em que se completou o computo do interregno minimo
de 01 (um) ano, ou na date do encerramento da vigencia do contrato, caso nao haja
prorrogacao.
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I —°‘K“,,\\6.3.1. Caso a Contratada nao soliclte o reajuste tempestivamente, dentro do 8 '. I
aclma fixado, ocorrera a preclusao do direito ao reajuste.
6.3.1.1. Se a vlgencia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste sé podera ser
pleiteado apos o decurso de novo interregne minimo de 01 (um) ano, contado na
forma prevista neste Edital.
6.3.1.2. Caso, ne data da prorrogacao contratuai, ainda nao tenha sido divulgado 0
novo indice de reajuste adotado, a Contratada devera solicitar a lnsercao de clausula
no termo adltlvo de prorrogecao que resguarde o direito futuro eo reajuste, a ser
exercido tao logo seja divulgado o novo indice, sob pena de preclusao.
6.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terao suas vlgénclas
iniciadas observando-se o seguinte:
a. A partir de data em que se completou o cbmputo do lnterregno minimo de 01 (um)
ano;
b. Em data future, desde que ecordade entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para conoessao dos préximos reajustes futuros;
6.5. A decisao sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data da solicitacao da Contratada.
6.6. Os reajustes serao formalizados por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogacao contratuai, caso em que deverao ser formalizados por
aditamento ao contrato.
CLAUSULA sanMA - DA SUBCONTRATACAO, FISCALIZACAO E ALTERACAO
DO CONTRATO
7.1 - Nao sera permitida em hipotese subcontratacao para os senricos objeto deste
certame.
7.2 — A fiscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de
1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens
eiou servicos, anotando em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas a
execucao e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos
observados.
7.3 — A fiscaiizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante tercelros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperieicaes
técnicas ou vlcios redlbitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade
da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei Federal nil 8.666/93 e suas alteracoes.
7.4 - O representante da Administragao anotara em registro proprio todas es
ocorrénclas relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, mas e ano, bem
como o nome dos funcionarios a regularizecao eventuelmente envolvldos,
determinando o que for necessario a regularlzacao das falhas ou defeitos observados
e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.
7.5- A CONTRATADA flca obrigada a aceitar, nas mesmas condicaes contratuais,
acréscimos ou supressfies no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no
§ 19, art. 65, da Lei n9 8.666f93 e suas alteracfies posteriores.
CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE EXECUQAO DOS SERVIQOS E DO
PAGAMENTO
8.1. - A Iicitante vencedore devera executar os services de acordo com o Termo de
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determinando o que for necessario a regularlzacao das falhas ou defeitos observados
e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.
7.5- A CONTRATADA flca obrigada a aceitar, nas mesmas condicaes contratuais,
acréscimos ou supressfies no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no
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Referéncia. A
8.2- Nenhuma alteracao podera ser introduzida nas condicfiies basicas e especifi '-1-%_q,,,¢~
deste edital e seus respectivos anexos. sem a prévia e expressa autorizacao da
ADMINISTRACAOPUBLICA.
8.3- Qualquer alteracao a ser introduzida no planejamentc ou nos padraes de
execucao dos servicos, quando proposta pela Iicitante vencedore, devera ser feita por
escrito e sci sera executada se for previamente analisada e aprovada, também por
escrito, pela ADMINISTRACAOPUBLICA.
8.4- A Iicitante vencedora nao podera oeder, transierir ou subempreitar, no todo ou em
parte, a execucao dos services contratuais sem a prévia autorizacao escrita da
ADMINISTRACAO PUBLICA e manter plenamente, quaisquer que sejam as
circunstancias, suas responsabilidades, assumidas por ocasiao da assinatura do
instrumentooontratual.
8.5-A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante
da CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, especialmente designado.
8.6- O representante da CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE anotara
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
8.7- As decisées e providancias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habll para a adocao das
medidas convenientes.
8.8-O prazo para o inicio da prestacao dos senricos fica fixado em até 05 (cinco) dias
Iiteis contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servicos.
8-9 - O prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
8.10 - O pagamento somente sera efetuado apos o “ateslo”, pelo servidor competente,
da Nota Fiscal/Fatura apresentade pela Contratada, que contera o detalhamento dos
servicos executados.
8.11 - O “atesto” fica condicionado a veriticacao da conformidade da Nota
FiscaI!Fatura apresentade pela Contratada com os senricos efetivamente prestados.
8.12 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer anus para a Contratante.
8.13 - Sera efetuada a retencao cu glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancaes cabivels, caso se constate que a Contratada:
8.13.1 - Nao produziu os resultados acordados;
8.14 - Delxou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minlme exigida;
8.15 - Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a
manutencao das condicfies de habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
8.16 - O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
deposito em conta corrente, na agéncla e estabelecimento bancario indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legisiacao vigente.
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Referéncia. A
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8.8-O prazo para o inicio da prestacao dos senricos fica fixado em até 05 (cinco) dias
Iiteis contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servicos.
8-9 - O prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
8.10 - O pagamento somente sera efetuado apos o “ateslo”, pelo servidor competente,
da Nota Fiscal/Fatura apresentade pela Contratada, que contera o detalhamento dos
servicos executados.
8.11 - O “atesto” fica condicionado a veriticacao da conformidade da Nota
FiscaI!Fatura apresentade pela Contratada com os senricos efetivamente prestados.
8.12 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer anus para a Contratante.
8.13 - Sera efetuada a retencao cu glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancaes cabivels, caso se constate que a Contratada:
8.13.1 - Nao produziu os resultados acordados;
8.14 - Delxou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minlme exigida;
8.15 - Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a
manutencao das condicfies de habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
8.16 - O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
deposito em conta corrente, na agéncla e estabelecimento bancario indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legisiacao vigente.
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8.17 - Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitl . ,__‘/1’;if
a ordem bancaria para pagamento.
8.18 - A Contratante nao se responsebilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
8.19- Os servlcos presenciais contratados deverao ser prestados na CAMARA
MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, correndo todos os eventuais custos relativos
a passagens, hospedagem, conducao, deslocamento, alimentacao, seguros e demais
despesas necessaries a execucao dos servicos a expenses da contratada;
8.20- Os servlcos nao presenciais poderao ser prestados de qualquer lugar, a critério
da contratada, por demanda Consultiva ilimitada, prestada por escrito através de
correio eletronico (e-mail) ou por telefone, de forma convencional via Consulta Escrita
formalizade a Contratada.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de
Servico.
9.2. Proporclonar a CONTRATADA todas as condicées necessaries ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Tenno Contratual, inclusive com o
fornecimento do objeto do certame, consoante estabelece a Lei Federal n9 866611993
e suas alteracfi-es.
9.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo,
em decorrencia, solicitar providencias da CONTRATADA, que atendera ou justificara
de imediato.
9.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucao do
objeto contratuai.
9.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicfies estabelecidas
neste contrato.
9.6. Apllcar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
9.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperleicoes, falhas ou lrregularidades
constatadas nos senricos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessaries.
9.9. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove o correto e
tempestivo pagamento de todos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e
comerclais decorrentes da execucao deste Contrato.
9.10. Receber o objeto do contrato, através do Setor responsavel por seu
aoompanhamento e fiscellzacao, em conformidade com o art. 73, ll, da Lei n9
8.666/93.
CLAUSULA DECIIIIIA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. A Contratada, além da disponibllizacao de mao de obra, dos equlpamentos e
materials necessarios a perfeita execucao dos servicos, bem como das obrigacdes
constantes neste Edital, obriga-se a:10.2. lniciar, as atividades de forma imediata apos
o recebimento de autorizacao do Contratante, a prestacao dos servicos nos
respectivos locals vlsitados de forma cronologica prevendo, informando, em tempo
habil, qualquer motlvo impeditivo ou que a impossibllite de assumir o servico conforme
o estabelecido.
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tempestivo pagamento de todos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e
comerclais decorrentes da execucao deste Contrato.
9.10. Receber o objeto do contrato, através do Setor responsavel por seu
aoompanhamento e fiscellzacao, em conformidade com o art. 73, ll, da Lei n9
8.666/93.
CLAUSULA DECIIIIIA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. A Contratada, além da disponibllizacao de mao de obra, dos equlpamentos e
materials necessarios a perfeita execucao dos servicos, bem como das obrigacdes
constantes neste Edital, obriga-se a:10.2. lniciar, as atividades de forma imediata apos
o recebimento de autorizacao do Contratante, a prestacao dos servicos nos
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pessoais de identiflcacao e mante-la rlgorosemente atualizada, se for o caso. A critério
do Contratante podem ser, ainda, solicitados documentos complementares, tais como:
documentacao comprobatoria de idoneidade e de qualificacao profissional dos
profissionais que trabalharao nas dependencies do Contratante, Carteira Profisslonal,
Carteira de SaI.'Ide e ficha individual complete, da qual constarao todos os elementos
necessaries a perfeita identificacao de cada profissional. Apresentar, quando
solicitado, comprovantes de pagamentos de beneficios e Enoargos Socials e
Trabalhistas.
10.4. Manter, durante o servico nas dependencies do Contratante, seus empregados,
devidamente uniformizados, portando, sua idenfificacao, com seu nome, funcao e o
nome da Contratada, nao sendo admitidos uniformes incompletos, sujos ou com mau
aspecto.
10.5. Selecionar e treinar rlgorosemente seus empregados, observando qualidades
tais como polidez, discricao, tato para lidar com 0 publico, ficando a Contratada, para
todos os efeitos legals e administrativos, responsavel perante 0 Contratante e
terceiros pelos atos e omlssees por eles praticados no desempenho de suas funcees.
10.6. Assumir de forma integral e ilimitada a vinculacao trabalhista exclusive dos seus
empregados, no desempenho dos servicos objeto deste Contrato, respondondo por
todo e qualquer enus suportado pelo Contratante, decorrente de eventual condenacao
em domanda trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde ja, a
retencao dos valores correspondentes aos créditos existentes deste Contrato e de
outros porventura existentes entre as partes.
10.7. Prestar, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os
esclerecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamacees se obriga
prontamente atender, cieslgnando um representante ou preposto com poderes para
tratar com o Contratante.
10.8. lnstrulr a mao de obra que venha a prestar servicos nas dependencies do
Contratante ou a manter contato direto com seus servidores ou prestadores de
servicos, quanto as necessidades de acatar as orientacees do preposto do
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas.
10.9. Permitir ao Contratante a fiscalizacao, a vistoria dos servicos e o acesso as suas
dependencies, bem como prestar, quando solicitadas, iniormacees visando o bom
andamonto dos senricos.
10.10. Providenciar, imediatamente apos o recebimento de solicitacao do Contratante,
o afastamento de qualquer empregado ou preposto que embarace a fiscallzacao ou
que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das funcees
que Ihe forem atribuidas, ou, ainda, aquele que, a critério do Contratante, nao esteja
habilitado elou qualificado para a prestacao dos senricos.
10.11. Assegurar ao Contratante o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer servico que nao esteja de acordo com a técnica atual,
normas ou especificacees e que atentem contra a sua seguranca ou a de terceiros,
ficando certo de que, em nenhuma hipotese, a falta de tiscalizacao do Contratante
eximira a Contratada de suas responsabilidades provenientes do Contrato.
10.12. Atender de imedlato as reclamacees do Contratante sobre a execucao do
service. No caso de recusa ou demora por parte da Contratada de atendimento a
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pessoais de identiflcacao e mante-la rlgorosemente atualizada, se for o caso. A critério
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necessaries a perfeita identificacao de cada profissional. Apresentar, quando
solicitado, comprovantes de pagamentos de beneficios e Enoargos Socials e
Trabalhistas.
10.4. Manter, durante o servico nas dependencies do Contratante, seus empregados,
devidamente uniformizados, portando, sua idenfificacao, com seu nome, funcao e o
nome da Contratada, nao sendo admitidos uniformes incompletos, sujos ou com mau
aspecto.
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terceiros pelos atos e omlssees por eles praticados no desempenho de suas funcees.
10.6. Assumir de forma integral e ilimitada a vinculacao trabalhista exclusive dos seus
empregados, no desempenho dos servicos objeto deste Contrato, respondondo por
todo e qualquer enus suportado pelo Contratante, decorrente de eventual condenacao
em domanda trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde ja, a
retencao dos valores correspondentes aos créditos existentes deste Contrato e de
outros porventura existentes entre as partes.
10.7. Prestar, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os
esclerecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamacees se obriga
prontamente atender, cieslgnando um representante ou preposto com poderes para
tratar com o Contratante.
10.8. lnstrulr a mao de obra que venha a prestar servicos nas dependencies do
Contratante ou a manter contato direto com seus servidores ou prestadores de
servicos, quanto as necessidades de acatar as orientacees do preposto do
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas.
10.9. Permitir ao Contratante a fiscalizacao, a vistoria dos servicos e o acesso as suas
dependencies, bem como prestar, quando solicitadas, iniormacees visando o bom
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habilitado elou qualificado para a prestacao dos senricos.
10.11. Assegurar ao Contratante o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar
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normas ou especificacees e que atentem contra a sua seguranca ou a de terceiros,
ficando certo de que, em nenhuma hipotese, a falta de tiscalizacao do Contratante
eximira a Contratada de suas responsabilidades provenientes do Contrato.
10.12. Atender de imedlato as reclamacees do Contratante sobre a execucao do
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qualquer reclemacao do Contratante. podera este confiar a outrem a execu do
servicos reclamados a expenses da Contratada, cujas despesas serao descon : -= .
de uma so vez quando do pagamento mensal subsequente devido pelo Contratante,
nao cabendo impugnacao de seu valor e sem prejuizo das penalidades cabiveis.
10.13. Controlar e frequencia dos seus empregados que venham a prestar senricos
nas dependencies do Contratante, responsabilizendo-se pele fiscelizecao diarie deles,
inclusive no periodo noturno e especialmente nos horarios de substituicao dos
plantonistas que, em nenhuma hipotese, poderao se retirer dos prédios portando
volumes ou objetos sem e devida eutorizecao.
10.14. Operar e agir com organizecao complete, fornecendo a mao de obra
necessaria a execucao dos servicos objeto do Contrato, realizando, também, todas as
atividades inerentes a direcao, coordenacao, fiscalizacao, admlnlstrecao e execucao
dos senricos.
10.15. Conduzir seus trabalhos em harmonia com as atividades do Contratante, de
modo a nao causar trenstornos ao andamento normal de seus servicos e horarlos
estabelecidos em normas internas, nem quaisquer enus relativos ao uso de recursos
materials ou humanos.
10.16. Executar cs servicos obedecendo as técnices epropriadas e com emprego de
mao de obra especializada, materials e tecnice de primeira qualidede, observendo
orientacao do Contratante.
10.17. Responsabilizer~se por quaisquer lrregularidades, ainda que resultantes de
imperfeicees tecnices ou vlcios pre-existentes nos equipemenfos, os quais nao
implicam em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes ou prepostos,
sendo que e regular fiscalizacao dos senricos pelo Contratante nao exclui nem reduz e
responsabilidade de Contratada.
10.18. Manter disponlbilidede de pessoal em niveis que permitem atender a
Contratante, bem como lmpedir que a mao de obra que cometer falta disciplinar
quelillcade, como de natureza grave, seje mantida ou retorne as instelecees do
Contratante.
10.19. Responsebilizer-se pele execucao dos servicos contratados, obrigando-se e
reperer, excluslvamente as suas expenses e dentro dos prazos estebelecidos, todos
os defeitos, erros, falhas, omissoes e quaisquer outras lrregularidades verificadas na
execucao dos servicos.
10.20. Arcar exclusivemente com todos cs custos relativos a realizacao complete do
servico contratado, encarregando-se do respectivo custo de toda e mao de obra e
demais insumos necessaries eo cumprimento do contrato.
10.21. Assumir o onus pelo recolhimento de todos os impostos, taxes, tariias,
contribuicees ou emoiumentos federais, estadueis e municipais, seguro de acidente do
trabalho, que incidam ou venham e incidir sobre os servicos objeto do Contrato,
apresentando os comprovantes, quando solicitados pelo Contratante.
10.22. Assumir todas as responsabilidades legals, danos materials ou pessoais que
forem causados a terceiros, seje por atos proprios da Contratada, seja por atos de
seus operarlos ou prepostos, sem que isso venha a reduzir o direito do Contratante de
exercer e meis ampla e complete fiscelizaceo dos trabalhos contratados, por meio do
responsavel designado pare este fim.
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qualquer reclemacao do Contratante. podera este confiar a outrem a execu do
servicos reclamados a expenses da Contratada, cujas despesas serao descon : -= .
de uma so vez quando do pagamento mensal subsequente devido pelo Contratante,
nao cabendo impugnacao de seu valor e sem prejuizo das penalidades cabiveis.
10.13. Controlar e frequencia dos seus empregados que venham a prestar senricos
nas dependencies do Contratante, responsabilizendo-se pele fiscelizecao diarie deles,
inclusive no periodo noturno e especialmente nos horarios de substituicao dos
plantonistas que, em nenhuma hipotese, poderao se retirer dos prédios portando
volumes ou objetos sem e devida eutorizecao.
10.14. Operar e agir com organizecao complete, fornecendo a mao de obra
necessaria a execucao dos servicos objeto do Contrato, realizando, também, todas as
atividades inerentes a direcao, coordenacao, fiscalizacao, admlnlstrecao e execucao
dos senricos.
10.15. Conduzir seus trabalhos em harmonia com as atividades do Contratante, de
modo a nao causar trenstornos ao andamento normal de seus servicos e horarlos
estabelecidos em normas internas, nem quaisquer enus relativos ao uso de recursos
materials ou humanos.
10.16. Executar cs servicos obedecendo as técnices epropriadas e com emprego de
mao de obra especializada, materials e tecnice de primeira qualidede, observendo
orientacao do Contratante.
10.17. Responsabilizer~se por quaisquer lrregularidades, ainda que resultantes de
imperfeicees tecnices ou vlcios pre-existentes nos equipemenfos, os quais nao
implicam em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes ou prepostos,
sendo que e regular fiscalizacao dos senricos pelo Contratante nao exclui nem reduz e
responsabilidade de Contratada.
10.18. Manter disponlbilidede de pessoal em niveis que permitem atender a
Contratante, bem como lmpedir que a mao de obra que cometer falta disciplinar
quelillcade, como de natureza grave, seje mantida ou retorne as instelecees do
Contratante.
10.19. Responsebilizer-se pele execucao dos servicos contratados, obrigando-se e
reperer, excluslvamente as suas expenses e dentro dos prazos estebelecidos, todos
os defeitos, erros, falhas, omissoes e quaisquer outras lrregularidades verificadas na
execucao dos servicos.
10.20. Arcar exclusivemente com todos cs custos relativos a realizacao complete do
servico contratado, encarregando-se do respectivo custo de toda e mao de obra e
demais insumos necessaries eo cumprimento do contrato.
10.21. Assumir o onus pelo recolhimento de todos os impostos, taxes, tariias,
contribuicees ou emoiumentos federais, estadueis e municipais, seguro de acidente do
trabalho, que incidam ou venham e incidir sobre os servicos objeto do Contrato,
apresentando os comprovantes, quando solicitados pelo Contratante.
10.22. Assumir todas as responsabilidades legals, danos materials ou pessoais que
forem causados a terceiros, seje por atos proprios da Contratada, seja por atos de
seus operarlos ou prepostos, sem que isso venha a reduzir o direito do Contratante de
exercer e meis ampla e complete fiscelizaceo dos trabalhos contratados, por meio do
responsavel designado pare este fim.
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10.23. Relater ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade observed s --,./arelocals de prestacao do senrico e que possem representer rlsco ao petrlmenio,
documentacao, aos senrldores e contribuintes.
10.24. lndicar um supervisor pare realizar periodicemente, em conjunto com o
Contratante, o aoompanhamento técnico das atividades, visando e quelidede de
prestacao dos senrlcos.
10.25. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente eo Contratante ou e
terceiros decorrentes de sue culpa eu dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou
reduzinde esse responsabilidade, a fiscelizacao do Contratante em seu
aoompanhamento.
10.26. Manter, durante toda e execucao do contrato, todas as condicees que
culminaram em sua habllitacao.
10.27. Solucienar eventuais defeitos apresentados nos equlpamentos, através de
oonserlo do componente defeituoso ou através de substituicao por outro com
caracteristicas e qualidade igual ou superior, sem onus a CONTRATANTE, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias;
10.28- Pager seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sue
responsabilidade o pagamento de todos os tributes que, direta ou indiretamente,
incidem sobre a prestacao dos services contratados inclusive as contribuicees
prevldenciarias fiscais e perafisceis, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes
de trabalho etc, ficando exciuide qualquer solideriedede da CAMARA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE per eventuais eutuacees edministretlvas elou judiciais uma
vez que e inedlmplencia da CONTRATADA, com referencie as sues obrigecees, nao
se trensfere a CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE;
10.29-Dispenibiiizar, e qualquer tempo, toda documentacao referents ao pagamento
dos tributes, seguros, encargos seciais, trabalhistas e prevldenciaries relacionades
corn o objeto do CONTRATO;
10.30-Responder, pecuniariemente, por todos os danos e/eu prejuizos que forem
causados a Uniao, Estado, Municipie eu terceiros, decorrentes da prestacao dos
services;
10.31- Todo materiel eiou equipamentos necessaries a reelizecao dos senrlcos serao
de responsabilidade da Contratada, bem como todas as despesas com alimentecao e
deslocamentos necessaries para a prestacao dos services.
10.32 — Emissao de reletorios dos services prestados;
10.38 — Dispenibiiizar pelo menos 01 (um) funcionarie de nivel superior, com
experiencia na area de etuacao deste objeto, para permanecer no minimo 20 (vinte)
horas semanals em trabalho presencial junto a CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA
DO NORTE ou de forma remote, conforme o caso.
10.34 — Seguir plena e fielmente as especificacees contidas no Termo de Referencia -
ANEXO I.
cI_AusuI.A DECIMA PRIMEIRA - DAS sANcoEs ADMINISTRATIVAS
11.1. O Iicitante que ensejar o retardamento de execucao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar ne execucao do Contrato. comporiar-se de modo inideneo,
fizer declerecao false ou cometer freude fiscal, garentido o direito prévio de citeceo e
de ample defesa, ficera impedido de licitar e contratar com e Administracao, pelo prezo
de ate 05 (cinco) anos, enquento perdurarem es motives determinantes da punicao eu
ate que seje promovida a reebilitecao perante e propria autoridade que aplicou e ff,
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penalldade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato = . .- -_m_,,,<~
demeis cominecees legals.
11.2 - A Contratada ficera, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso ds
inexecucao tetel ou parcial do contrato, erro ds sxecucao, execucao imperfsite, more
de execucao, inadimplemento contratuai ou nae veracidade das lnferrnecees
prestedas, garantida a prévia defese:
I - edvertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.Q 8.666/93, podera
ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das ebrigecees e responsabilidades assumidas ne licitecae;
b) outras ocerrencias que possem ecerreter transtornes ae desenvolvimento dos
ssnricos ea Contratante, desde que nae caiba e aplicecae de sanceo mais grave.
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer egencia integrente de Reds
Arrecedadera de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecedecae
Municipal — DAM, e ser preenchido de acordo com instrucees fernecides pela
Contratante);
e) de 0-3% (tres decimo por cente) sobre 0 valor contratuai total do exercicio, per dia
de atraso ne prestacao dos services ou indisponibilidade do mesmo, limitada e 10%
(dez por cente) do mesmo valor;
b) de 2% (dois per cente) sobre e valor contratuai total do exercicie, por infracae a
qualquer clausule ou condicae do contrato, nao especificede nes demeis alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidencie;
c) de 5% (cinco por cente) do valor contratuai total do exercicie, pele recusa em
corrigir qualquer service rejeitade, cerecterizando-se a recusa, caso a correcae nao se
efetiver nos 05 (cinco) dies que se seguirem a data da comunicacee formal de
rejeicae;
Ill - decleracao de inidoneidade para licitar eu contratar com a Administracae Pliblica,
enquento perdurarem es motives determinantes da punicao ou ate que seje premevida
e rsebilitacao perante a autoridade que aplicou a penalldade, depois do ressarcimento
a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prezo da sancao
aplicada com base no item 11.1.
11.3 — No processo de eplicecao de penalidades e esssgurede e direito ee
centraditerle e a ample defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias UIZBIS pare as
sencees previstas nos incisos I e ll do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a
sancao prevista no inciso III do mesmo item.
11.4 — O valor de multa aplicada devera ser recolhido ee Tesouro Municipal no prazo
de 05 (cinco) dies a conter da netificacae ou decisao do recurso. Se o valor da multa
nao for page, ou depositado, sera autemeticamente descentade do pagamento e que e
Contratada fizer ius. Em case de inexistencie eu insuficiencie de credite da
Contratada, o valor devido sera cobrado edministrativemente ou inscrito como Divide
Ativa do Municipie e cobrado mediante processo de execucao fiscal, com es encargos
corrsspondentes.
11.5 — As sancees previstas no item 11.1 e inciso Ill deitem 11.2 supra poderao ser
aplicadas as empresas que, em rezeo do contrato objeto desta licitecae:
I - praticerem atos ilicites, visando frustrar es objetivos da Iicitecae;
ll — demonstrarem nae possuir idoneidade para contratar eem e Administrecae
Pliblica, em virlude de ates ilicitos praticados;
Ill - sofrerem condenecao definitive por pratlcerem, per meios deloses, freude fiscal no
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sancao prevista no inciso III do mesmo item.
11.4 — O valor de multa aplicada devera ser recolhido ee Tesouro Municipal no prazo
de 05 (cinco) dies a conter da netificacae ou decisao do recurso. Se o valor da multa
nao for page, ou depositado, sera autemeticamente descentade do pagamento e que e
Contratada fizer ius. Em case de inexistencie eu insuficiencie de credite da
Contratada, o valor devido sera cobrado edministrativemente ou inscrito como Divide
Ativa do Municipie e cobrado mediante processo de execucao fiscal, com es encargos
corrsspondentes.
11.5 — As sancees previstas no item 11.1 e inciso Ill deitem 11.2 supra poderao ser
aplicadas as empresas que, em rezeo do contrato objeto desta licitecae:
I - praticerem atos ilicites, visando frustrar es objetivos da Iicitecae;
ll — demonstrarem nae possuir idoneidade para contratar eem e Administrecae
Pliblica, em virlude de ates ilicitos praticados;
Ill - sofrerem condenecao definitive por pratlcerem, per meios deloses, freude fiscal no
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11.6 — As sencees previstas nos incisos I e Ill doitsm 11.2 supra poder\sg&¢‘
aplicadas juntemente com e do inciso Ii do mesmo item, facultada e defesa prévia do
intsrsssade no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dies rlrteis.
11.7 - A llcitante edjudicetarla que ss recusar, injustifieadamente, em firmer o Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias titeis e conter da netlficecao que Ihe sera
sncamlnnada, estara sujelta a multa de 5% (cinco por cente) do valor total adjudicado,
sem prejuizo das demeis penalidades cabiveis, por ceracterizar descumprimento totel
de obrigacao assumide.
11.8 — As sencees previstas no Item 11.7 supra nae se apllcem as demeis licitantes
que, apesar ds nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrerem o Termo
de Contrato, de acordo com este edital, s no prazo de 48 (quarenta s olte) horas
comunicarsm seu desinteresse.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS nsscrsess CONTRATUAIS
12.1. aCAMAFiA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOFlTEpodera rescindir o contrato,
independentemente de qualquer interpslecao judicial eu extrajudicial se a contratada:
e) Deixar de iniciar es senricos por periodo superior a 15 (quinze) dies, contados e
pertir do recebimento de ordem de inicio dos senricos;
b) Executar es services em desacordo com es especificacess exigides;
c) Nae cumprir ou oumprir irregulennents es clausulas contratuais ou e Iegislacae
vlgsnte;
d) Cometer reiterados erros na exscucae dos services;
e) Cedsr ou transferir, no todo ou em parte, e prestacao de services sem a expresse
eutorizecao de Contratante;
f) Entrar em concordata, falencie ou dissolucao, ou recair no processo de inselvencia
sobre qualquer de seus dirigentes.
12.2. Declarada a rescisao contratuai em decorrencia de qualquer um dos
fundamentos do item anterior, a contratada recebera excluslvamente o pagamento dos
services executedes e recebido, deduzido o valor correspondents as multas
porventura existentes.
12.3. Nae cabera a contratada indenizacae de qualquer especie seja e que titulo for,
se o contrato vier a ser rescindido em decorrencia de descumprimento das normas
nele sstabelecidas.
12.4. independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido
por livre dscisao deCAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, a qualquer
epoca, sem que caiba a contratada o direito de reclemecao ou indenizacae e qualquer
titulo, gerantindo-Ihe apenas, o pagamento dos services executedes e devidamente
recebidos.
12.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizecao escrita s
fundementade da autoridade competente, reduzida a terme no processo liciteterio,
desde que heja convsniencie de Admlnistracae;
12.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93,
sem que heja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
12.7- Os procedimentos de resclsao contratuai, tanto amigaveis. como os
determinados por ato unilateral da Contratante, serao formalmente motlvados,
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assegurado contraditerle e a ampla defesa, mediante prévia s comprovada intime =11... _,,,.¢~“
da intorsssada pare que, so o dsssjar, apresente defesa no prazo do 10 (dez) dias
titols, oontadw do sou recebimento e, no hlpetose do desistir da defesa, interpor
recurso hiorarquleo no prazo do 05 (cinco) dias Iitsls, contados de intimacee
comprovada do dscisao roscisoria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS NORIIAS ANTIOORRUPCAO
13.1 - As partos declarem, nests ato, que conhocem o entendem os termos de Lei n°
1284612013 (loi antlcorrupcao) e sua legislacao correlate e estao clentss que ne
execucao do instrumento convocaterie é vedade as partos incluindo sous empregados,
prepostos elou gostorss:
I -. Promoter, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indovide e agents
DUDIICO eu a quem quer que soja, ou a fercelra pessoa e ole relacionada;
ll - Criar, do modo fraudulento eu irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
contrato;
ill - Obter vantagem ou boneficio indsvide, do modo fraudulento, do mediflcacoos eu
prorregacees do instrumento ccnvecaterie, sem autorizaceo em lei. no ato
eenvocatorie do licitecae ou nos respectivos instrumentos contratuais;
IV - Manipular ou fraudar o equilibrio economics-finaneeire do P8859019 0000310; 00.
V- De qualquer maneira fraudar e presente contrato; assim come realizar quaisquor
acees eu ornissees que censtituem pretica ilegal eu do eermpceo, nos termos da Lei
n" 12.846/2013, do Decreto n° 842012015 ou do quaisquer outras leis eu
regulamentos aplicaveis. ainda que nae relacionadas corn o presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OUARTA - no FORO
14.1- Fica eloito e fore de Comarca do Antonina do Norto, Estado do Ceara, para
dirimir toda o qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nae posse ser
resolvida pela vie administrative, renunciarlde-so, desde ja, a qualquer outro, por mais
privilegiedo que seje.

E, por esterom acertados as partes, tlrmam o presente instrumento contratuai em 03
(tree) vies para que posse preduzir es efeitos legals.

(CE). do do 20

Antonio Rornulo Sompolo
Presidente do Camera Municipal do Antonino do Nerllo

Nome do Representente
Nome do Emprese
CONTRATADA
TESTEMUNI-IAS:
01.
Nome:
CPF/MF:
02. .
Neme:CPFfMF: /£

47

I.

CAIIIAIIA NIuNI INA be Norm ,/I .;
IIODEII 1.2 N1N£Ns£ ,2

assegurado contraditerle e a ampla defesa, mediante prévia s comprovada intime =11... _,,,.¢~“
da intorsssada pare que, so o dsssjar, apresente defesa no prazo do 10 (dez) dias
titols, oontadw do sou recebimento e, no hlpetose do desistir da defesa, interpor
recurso hiorarquleo no prazo do 05 (cinco) dias Iitsls, contados de intimacee
comprovada do dscisao roscisoria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS NORIIAS ANTIOORRUPCAO
13.1 - As partos declarem, nests ato, que conhocem o entendem os termos de Lei n°
1284612013 (loi antlcorrupcao) e sua legislacao correlate e estao clentss que ne
execucao do instrumento convocaterie é vedade as partos incluindo sous empregados,
prepostos elou gostorss:
I -. Promoter, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indovide e agents
DUDIICO eu a quem quer que soja, ou a fercelra pessoa e ole relacionada;
ll - Criar, do modo fraudulento eu irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
contrato;
ill - Obter vantagem ou boneficio indsvide, do modo fraudulento, do mediflcacoos eu
prorregacees do instrumento ccnvecaterie, sem autorizaceo em lei. no ato
eenvocatorie do licitecae ou nos respectivos instrumentos contratuais;
IV - Manipular ou fraudar o equilibrio economics-finaneeire do P8859019 0000310; 00.
V- De qualquer maneira fraudar e presente contrato; assim come realizar quaisquor
acees eu ornissees que censtituem pretica ilegal eu do eermpceo, nos termos da Lei
n" 12.846/2013, do Decreto n° 842012015 ou do quaisquer outras leis eu
regulamentos aplicaveis. ainda que nae relacionadas corn o presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OUARTA - no FORO
14.1- Fica eloito e fore de Comarca do Antonina do Norto, Estado do Ceara, para
dirimir toda o qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nae posse ser
resolvida pela vie administrative, renunciarlde-so, desde ja, a qualquer outro, por mais
privilegiedo que seje.

E, por esterom acertados as partes, tlrmam o presente instrumento contratuai em 03
(tree) vies para que posse preduzir es efeitos legals.

(CE). do do 20

Antonio Rornulo Sompolo
Presidente do Camera Municipal do Antonino do Nerllo

Nome do Representente
Nome do Emprese
CONTRATADA
TESTEMUNI-IAS:
01.
Nome:
CPF/MF:
02. .
Neme:CPFfMF: /£

47

I.



i2'j_L_L~Ln.!

/ \

. ll ¢"wm.°“~¥

CAMARA NIIJNI .9 INA D0 NORTE /I
PODER LE NINENSE it r=ts.@" )1

‘ii3%.-
ANEXO Iv A -M’

DECLARACAO DE I-IAeII.rrAcAo
A.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA no NORTE
Ref. A Tomada do Precos I1" TP 2022.03.03.01 -CMAN.

A emprese __i___, inscrita no CNPJ n.9 __i___, com
sede , declare, sob as penes de loi, que atondora as
exigencies do Edital no que so refers a habllitecao juridica, quelificacao tecnlce e
sconemieo-finaneeire, e que este regular perante e Fazenda Nacional, e
Segurideds Social, FGTS o Certidao Trabalhiste.

, do do 2022.

{essinature, nome e nrimero da identidade do doclarante)

2”?’
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ANEXO V

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Ref. A Tomada do Precos n9 2022.03.03.01 -CMAN.

A emprese , inscrita no CNPJ ng. , com
sods , declare, sob as pones da Lei, que ate e
presente data inexistem fetos impeditivos para sua hebilltacao no presente
Processo Llcitaterio, ciente de obrigatorledede do declerer ocerrencias posteriores.

, do do 20 .

(assinatura, nome e ntimero do identidade do doclarante)

.-""",g."\__M.P‘Ii 4....../'
-Aw-11'“
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ANEXO V
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ANEXO VI

DECLARACAO NOS TEFIMOS DO INCISO XXXIII DO AR1'lGO 79 DA CF
av

‘ DECLARACAO
\A.
COMISSAO PERMANENTE es LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA oo NORTE
Ref. A Tomada do Precos nil 2022.03.03.01-CMAN.

A empresa CNPJ ng. , com
sede declare, om etondimento ao previsto no
edital do Tomada do Precos n.° que nae possul em seu quadro
do pessoal empregado menor do 18 (dezeito) anos em trabalho noturne, porigoso
ou insalubre o do 16 (dezesseis) anos om qualquer trabalho.

O
, do do 20

(assinatura e idontlficacae do responsavel pele empresa)

OBS.: Se a emprese possuir menor do 16 (dezesseis) anos, na condicao do
aprendiz, desde que maior do 14 (quetorze) anos, devera declerer osse cendicao.
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ANEXO VII

oocI.AI=lAcAo no oNouAenANIEN'ro EM REGIME DE TRIBUTACAO
oorirrrcno EMPRESA eu EMPRESA no PEQUENO FORTE

A.
COMISSAO PERMANENTE es LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL es ANTONINA eo NORTE
Ref. A Tomede do Precos n“ 2022.03.03.01 -CMAN.

A emprese _}___, CNPJ n.° , com
sede , Declare (amos) pare todos es fins do
direito, espocificemente para perticipacao de licltecao na medelidado do

, que estou (amos) sob e regime do microemprese ou emprese do
poqueno ports, para efeito do disposto na Lei Complementar n" 123, do 14 do

. dezombro do 2006, elterede pela Lei Complementar n° 147, do 07 do Agosto do
2014, Lei Complementar nil 155f2016, do 27 do outubre do 2016.

_, do _ do 20

(Assinetura, nome o Nlimore da Cartel re do identidade do Declerante)

0
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREQOS N9 2022.03.03.01-CMAN.

Eu, , portador(a) do RG n9
, como representante devidamente constltuido de emprese

, inscrita com e CNPJ nil
, oom sede e , declare,

sob as ponas de loi, om especial o art. 299 do Cedlgo Penal Brasllolro, que:
(e) e proposta apresentade pare participar da (idontlficacao de licitacae) fol oleboreda
do menoire independents polo Licitante, e e centeodo da proposta nao fol, no todo ou
om parto, direta ou indiretamente, lnformedo, discutido ou recoblde do quelquor outro
participants potonclal ou do fate do processo ne medelidado do
sob nil do ordem por qualquer meio eu por qualquer pessoa;
(b) a lntoncae do apresentar e proposta oleboreda para participar de Tomada do
Precos n° , nao loi informeda, dlscutlde ou recoblde do qualquer
outro participants potonclal ou do fete da Tomada do Precos do n° ,
per qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer mole ou por qualquer pessoa, lnflulr ne dscisao do
qualquer outro participants potonclal eu do fete da Tomada do Precos n“

, quanto e participar eu nao de roforlde Iicltacae;
(d) que e centelldo de proposta apresentade para participar de Tomada do Precos nil

, nao sera, no todo ou om parto, direta ou indiretamente,
cemunlcedo ou dlscutlde com qualquer outro participants potonclal ou do fate da
Tomada do Precos n9 , antes da adjudicacao do objeto da roforlde
licitecao:
lo) que 0 contetido de proposta apresentade pare participar do Tomada do Precos nil

, nao fol, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
dlscutlde ou recoblde do qualquer intogrante do (Orgao
llcitante) antes de ebertura eficial das propostas; o,
(f) que esta plenamonte cionts do toer e de extensao desta dsclarecao o que dotem
plenos poderes e informecees para firma-la.

, do do 20 .

(Asslnatura, nome e Ndmero da Carteira do identidade do Declerante)

A»
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, nao fol, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
dlscutlde ou recoblde do qualquer intogrante do (Orgao
llcitante) antes de ebertura eficial das propostas; o,
(f) que esta plenamonte cionts do toer e de extensao desta dsclarecao o que dotem
plenos poderes e informecees para firma-la.

, do do 20 .

(Asslnatura, nome e Ndmero da Carteira do identidade do Declerante)
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