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EDITAL TOMADA DE PRECOS N“ 2022.03.02.01 - OMAN. '

ucrrnofio us TP 2022.00.02.01 - cum.
MODALIDADE: roman as PRECOS.
11PO: MENOR Pneco MENSAULOTE.
0100110: cAurAnA MUNICIPAL as ANTONINA no NOHTEICE.
0o1'A<;Ao oncmsurmm 01 .oa1.001.2o01.oo00 - Manuteneio de
atividados do Cimara Municipal do Antonina do Norto.

1 - PRERMBULO
ACRMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOHTE, toma pI.'1bIico, para
conhecimento dos Interessados, que a Comisseo Permanente de Licitagéo,
nomeada pela Portaria n°. 05/2022 de 03 de janeiro de 2022, composta pelos
Servidoresz FIAIMUNDA BAFIBOSA DE ALENCAFI SILVA - Presidente,
FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA- 1° Secretério e
ROGERLANDIA ARFIAES FEFIRElRA— Membro, qua fare realizar Iicitaeéo na
modalidade Tomada de Preeos, tipo Menor Prego Mensal POFI LOTE, para
cotaofio de preeos referente a Contratagéo de Prestacéo de Services de
Consufioria e Acompanhamento das Atividades lnerentes ao Funcionamento
Administrative e Parlamentar bem como Suporte na Apiicaoéo de Métodos e
Hotinas das Atividades da Cémara Municipal de Antonina do Norte/CE,
referents ao objeto deste certame, observadas as normas e condieées do
presents Editai e as disposiefies contidas na Lei n° 8.666, de 21 de iunho de
1993, Decre/to n“ 6.204/07. Lei Commementar n9 123 de 14 de dezembro de
2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n“
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 tituIo VII-A da
ConsoIida:;éo das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e. ainda,
pelas disposicfies estabelecidas no presente edital e seus anexos, a realizar-se
na sale da Comisséo Permanente de Licitacéo da Cémara Municipal de
Antonina do Norte, com Sede a Rua Roseno de Mates, 58, Centre, Antonina do
Norte/CE, no dia 25 do marge do 2022 do 13:100. (HORARIO LOCAL).

2-DOOBJETOEDOVALOR
2.1 A presents Iicitaefio destina~se a obtengfio de proposta mais vantajosa para
Administraoéo, relative 3 Contrataeéo de Prestagéo de Services de ConsuItorIa
e Acompanhamento das Atividades Inerentes ao Funcionamento Administrative
e Parlamentar bem como Suporte na ApIIca¢;5o do Métodos e Hotinas das
Atividades da Camera MunIcIpaI de Antonina do Norte/CE.

2.2 D0 OBJETO
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LDTE I CONTRATAQAO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS E
CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INEFIENTES A% 
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR BEM COMO
SUPORTE NA APLICAQAO DE METODOS E ROTINAS DAS ATIVIDADES
DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTEICE.

01- como Suporte na Aplicacao de Métodos e Rotinas das
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Contratagao de Prestacéo de Servicos de Consultoria e
Acompanhamento das Atividades Inerentes ao
Funcionamento Administrative e Parlamentar bem _MES 12
Atividades da Camara Municipal de Antonina do
Norte/CE.

3 - DAS couolcoss E nsstnlcoss us PAnT|c|PAciio
3.1 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1.1 — Podera participar do presente certame licitatério pessoa juridlca,
devidamente habilitada a prestar os sen/igos objeto desta licitacao, na forma do
que disp6e 0 § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores,
Decreto Federal n9 9.412 de 18 de junho de 2018.
3.1.2 - Os particlpantes da licitacao deverao ser representados no ato licitatério
por procurador Iegalmente habilitado. Para tanto, devera 0 mesmo apresentar
procuracao por instrumento publico (EM CARTOFIIO) e especifica ou particular,
esta ultima com firma reconhecida, para o certame ora exposto, acompanhada
de cépia do ato de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa
jurldica, ata de eleicao do outorgante, etc.), acompanhado da carteira de
identidade COM FOTO HECENTE; na hipétese de séclo 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 facultada a toda e
qualquer firma individual ou sociedade regularmente estabelecida no pals, que
esteja devidamente cadastrada na Camara Municipal de Antonina do Norte/CE
ou que atenderem a todas as condicées para cadastramento até 0 terceiro dia
util anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacao e, seja especializada, credenciada no objeto desta Licitacao e que
satisfaca a todas as exigéncias da presente Tomada de Precos e seus anexos.

3.2 — DAS RESTRICDES DE PARTICIPACAO

Estarao impedidos de participar desta Iicitacao:
2.2.1. O Empresario:
a) Em estado de Faléncia, sob Concurso de Credores, em Processo de
Ftecuperacao Judicial ou Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolucao ou
Liquidacao, conforme a Lei n9 11.101/2005;
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b) Apenado com suspensao temporaria de participacao em licitacao eh /Q
impedimento de contratar com a Administracao Publica em qualquer de sua ""05?
esferas;
2.2.2. A Empresa:
a) Consorciada sob nenhuma forma;
b) Em estado de Faléncia, sob Concurso de Credores, em Processo de
Flecuperacao Judicial ou Extrajudicial ou, ainda, em fase de Dissolucao ou
Liquidacao, conforme a Lei n9 11.101/2005;
c) Declarada inidonea de acordo com o previsto no inciso IV do Art. 87 da Lei
Federal n9 8.666/93 por Orgao ou Entidade da Administracao Publica Direta ou
lndireta, Federal, Distrito Federal, Estadual ou Municipal, e que nao tenha sua
idoneidade restabelecida;
d) Suspensa de Licitar e Contratar com a Camara Municipal de Antonina do
Norle, em qualquer de suas esferas;
e) Cujos Diretores, Ftesponsaveis Legals ou Técnicos, Membros de Conselho
Técnico, Consultivo, Deliberativo ou Administrative ou Socio, pertencam, ainda
que parcialmente, de Empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma Empresa,
que esteja participando desta licitacao ou sejam Funcionarios, Empregados ou
ocupantes de Cargo Comissionado da Camara Municipal de Antonina do
Norte/CE;
e.1) Caso constatado, ainda que a posteriori, tal situacao a empresa licitante
sera desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sancées
previstas no Art. 90 da Lei n9 8.666/93;
f) Cuja atividade social nao seja pertinente e compativel com os objetos deste
Edital;
2.2.3. O autor do Projeto Basico ou Executivo, Pessoa Juridica, exceto na
condicao descrita no §19, Art. 9"—’ da Lei n° 8.666/93 e suas alteracées.

2.3 - DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO POFITE

2.3.1. Serao consideradas Microempresas-ME’s ou Empresas de Pequeno
Porte-EPP’s a sociedade empresaria, a sociedade simples e o empresario a
que se refere o Art. 966 da Lei n9. 10.406/2002, devidamente registrados no
Ftegistro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, na
forma prevista na Lei Complementar n9 123, de 14/12/2006 e Lei
Complementar n° 147, de 07/08/2014.
2.3.2. As empresas organizadas sob a forma de Empresa de Pequeno Porte-
EPP ou Microempresa-ME, amparadas pela Lei Complementar n9 123, de
14/12/2006, deverao obsen/ar 0 Art. 43 daquele diploma, apresentando, na
fase de habilitacao, toda a documentacao adiante exigida, ainda que com
restricées.
2.3.2.1. Caso ocorra alguma restrioéo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
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correspondera ao momento em que 0 proponente for declarado 0 vencedor $-
certame, prorrogavels por lgual perlodo, a crlterlo da Comlssao de L|c|tacao,“’\
para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais Certidfies Negativas ou Positivas com efeito de
Certidao Negativa.
2.3.3. A nao-regularizacao da documentaoao, no prazo previsto no subitem
anterior deste Edital, implicara decadéncia do direito a contratagao, sem
prejuizo das sancées previstas no Art. 81 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado a Administracao convocar por ordem de classificacéo os
remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do Contrato, ou
revogar a licitacao.
2.3.4. A dispensa de verificacao da regularidade fiscal na fase de habilitacao
nao traduz dispensa da documentacao referente a situacao fiscal e trabalhista
da Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempresa-ME, apenas
postergando essa verificacao para o momento da celebracao do Contrato,
obsen/ando-se o Art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
2.3.5. Na presente licitacao sera assegurada como critério de desempate a
preferéncia de contratacao para as Microempresas-ME’s e Empresas de
Pequeno Porte-EPP’s, de acordo com o Art. 59 do Decreto n9 6.204, de
05/09/2007. Nas demais hipéteses, havendo empate, este sera resolvido por
sorteio, nos termos da Lei n9 8.666/93.
2.3.6. Flelativamente a Empresa de Pequeno Porte-EPP e Microempresa-ME,
considera verificado empate nos casos estabelecidos pelo fixado no §19 do Art.
59 do Decreto n9 8.538, de 06/10/2015.
2.3.7. Caso a licitante pretenda beneficiar-se das prerrogativas da Lei
Complementar n9 123/06 e demais alteracoes (Lei Complementar n 9 147 de 07
de agosto de 2014), devera apresentar, na fase de habilitacao, Declaraoao
expedida pela Junta Comercial, comprovando a condicao de Microempresas-
ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s ou Cooperativa, de enquadramento
em um dos dois regimes ou Certidao expedida pela Junta Comercial, também
comprovando tal condicao. Quando a Certidao nao estiver com indicacao de
prazo de validade sera considerado o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar
da data da expedigao da mesma. Os licitantes deverao estar, ainda, cientes de
que a informaoao constante na declaracao/certidao da Junta Comercial sera
analisada em conjunto com 0 que se demonstra nas demais documentagfies de
habilitacao, como o Balanco Patrimonial.
2.3.7.1. O enquadramento de uma empresa como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, conforme reza a LC 123/2006, é feito com base na receita
bruta aulerida em cada ano-calendario, sendo responsabilidade da empresa
proceder ao seu devido enquadramento ou desenquadramento.
3.3.7.2. Sera, portanto, critério de desclassificagao (em caso de Licitacao
Exclusiva) ou de nao utilizacao dos beneficios legals, empresa que apresente
Declaracao/Certidao Simplificada da Junta Comercial que declare 0
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enquadramento da empresa como ME/EPP e sua Documentacao -
Habilltacao Econémico-Flnanceira nao se coadune com tal condicao. Casos
excepcionais poderao ser devidamente justlflcados através de documentaoao,
a ser analisada pela Comissao de Llcitacao.
Paragrafo Primeiro: Nenhuma pessoa, natural ou juridica, ainda que munida
por procuracfio podera representar nesta licltacao mais de um licitante.
Paragrafo Segundo: A parlicipacao na presente llcltagao se efetivara mediante
a apresentacao, na data, hora e local expressamente indicado no Aviso de
Licitacao, e no preambulo deste edital, da Documentacao e da(s) Proposta(s)
de Precos, enderecadas a Presidente da Comissao Permanente de Licitagao.
Nao sera aceita, em qualquer hlpotese, a parlicipacéo de licitante retardatario,
exceto como ouvinte.
Paragralo Terceiro: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata
os itens anteriores, sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislaoao.
Paragrafo Quarto: Os participantes que decidirem protocolar os envelopes de
habilitacao e proposta comercial, deverao ser representados no ato por
procurador Iegalmente habilitado de procuragélo especlfica publlca ou particular
(AMBAS COM A NUMERACAO DO CERTAME), esta ultlma com firma
reconhecida, cépia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de
identidade COM FOTO RECENTE; na hipotese de socio ou diretor, copia
autenticada do ato constltutivo acompanhado da carteira de identidade COM
FOTO RECENTE. Nenhuma pessoa, natural ou juridica, ainda que munida por
procuracao podera representar nesta licitacao mais de um licitante no ato do
protocolo.
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4.1- Certlflcado de Reglstro Cadastral (CFIC) de empresas de prestaoao de
sen/lcos, objeto deste certame, expedido pelaCamara Municipal de Antonina do
Norte, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da
Llcltacao (art. 22, ll, § 2° da lei 8.666/92).
4.1.1- Habllltacio Jurldica:
4.1.1.1 — Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(ls) do(s)
signatarlo(s) da proposta;
4.1.1.2- Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.1.3- Ato constltutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os
aditivos, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e
no caso de sociedade por ac6es, acompanhado de documentos de eleicao de
seus administradores;
4.1.1.4- lnscricao do ato constitutlvo, no caso de sociedade civis, acompanhado
de prova da diretoria em exercicio;
4.1.1.5- Decreto de Autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de reglstro ou autorlzacao para
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funcionamento expedido pelo orgéo competente, quando a atividade assim ll”
exigir; 0,, ,,,.,.
4.1.1.6 — Alvara de Funcionamento da sede da licitante.
4.1.1.6- Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ);
4.1.1.7- Prova de lnscricao no cadastro de contrlbuintes estadual ou municipal,
conforme o caso, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto contratual ou
declaracao de lsencao.
4.2. Relative Regularidade Fiscal e Trabalhista:
4.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante.
a) A comprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita
através da Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federals e a
Divlda Atlva da Uniao, emitlda nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n9
1 .751 , de 02.10.2014, através do sltlo eletronlcoz
http://servicos.recelta.lazenda.gov.br/Sen/lcos/certldao/CNDConjunta
b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser
feita através de Certidao Consolldada Negativa de Débitos inscritos na Dlvida
Atlva Estadual;
c) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser
feita através de Certidao Consolldada Negativa de Débitos inscritos na Dlvida
Atlva Municipal da sede do licitante;
4.2.2 - Prova de situacao regular perante 0 Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, através de Certificado de Regularldade de Situacao - CRS, da
jurisdicao da sede ou filial do licitante, e,
4.2.3 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) emitlda pela Justlga
do Trabalho da jurisdicao da sede ou filial do licitante.
4.3 - Quallflcacfio Técnica:
6.6.1. Apresentar pelo menos 01 (um) atestado em papel timbrado do érgao
e/ou empresa emlssor, fornecldo por pessoa jurldica de direito publico ou
privado, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade
compatlvel com o Objeto da Iicitagéo em caracteristicas, com os lotes
descritos, este original ou com reconheclmento de lirma da assinatura do
CONTRATANTE, acompanhado do respectivo Contato de prestacéo de
servlcos, o atestado devera conter, no mlnimo, as seguintes informacfiesz
a) razao Social, CNPJ e dados de contato do orgao (ou empresa) emissor;
b) descricao do objeto contratado para desempenho de atividade compatlvel
com o objeto da licltacao em caracteristicas;
d) assinatura e nome leglvel do responsavel pela gestao do contrato.
Obs: Esses dados poderao ser utilizados pela Camara Municipal de Antonina
do Norte para comprovacao das informacées
Paragrafo unlco —A Camara Municipal de Antonina do Norte, se resguarda no
direito de dlligenciar junto a pessoa juridlca emitente do Atestado/Declaragao
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_ _ O 0' //'de capacidade Técnica, amparados pelo artlgo 43, § 3° da Lei n.° 8.666/1 -‘sf
vlsando a obter lnformacées sobre 0 forneclmento prestado e copias d - -“‘
respectivos contratos, aditivos, notas fiscals e/ou outros documentos
comprobatérios do conteudo declarado.
4.4- Quallflcacio Econémlco — Flnancelra:
4.4.1. Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracées contabeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (com
indicacao do N9 do Livro Diario, numero de Registro na junta Comercial e
numeraoao das folhas onde se encontram os lancamentos, ermos de abertura
e enceramento), devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem
a boa situacao financelra da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisérlos, 0 balanco devera ser acompanhado dos
termos de abertura e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente
registrados na Junta Comercial — constando ainda, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de
apresentacao da proposta, na forma do artlgo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e
alteracées posteriores.
a) No caso de empresa optante pelo simples nacional, a mesma podera
apresentar: copla da Declaracao de lnformacao Socioeconémicas e Fiscais
(DEFIS) de Pessoa Jurldica e respectivo recibo de entrega em conformidade
com o programa gerador de documento de arrecadacao o Simples Nacional;
b) Para Sociedades Anonimas e outras Companhias obrigadas a publlcacao de
Balanco, forma da Lei 6.4114/76, copias da publicacao no Diarlo Oficial, ou
jornal de grande circulacéo, ou copla registrada/autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicilio da Licitante, de:
b.1. Balanco patrimonial;
b.2. Demonstraoéo do resultado do exercicio.
b.3. Demonstracao das origens e aplicacées de. recursos;
b.4. Demonstracao das mutacées do patrimonio liquido;
b.5. Notas explicativas do balanco
c) No caso de empresa recém-construida (ha menos de 01 ano), devera ser
apresentado o balanco de abertura acompanhado dos termos de abertura
devidamente registrado na Junta Comercial, constando no Balance 0 numero
do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta
comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional
de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4.4.2 - Para Sociedades por cotas de responsabilidade llmitada (LTDA), através
de fotocopla do llvro Diarlo, inclusive com os Termos de Aberlura e de
encerramento, devidamente autenticado na junta Comercial sede ou domicilio
da Licltante ou em outro érgao equivalente.
4.4.3 - A comprovacao de boa situacao financelra sera aferida pela
observancla, dos indices apurados pelas formulas abaixo, cujo calculo devera
ser demonstrado em documento proprio, devidamente assinado por Contador

7



‘I

\

CAMARA MUNI ‘ INA ee NORTE ‘mg
PODER LE <.,_ _. NINENSE 5’,

Q-M-~ 3FI.S
eu Contabilista habilitado, sera baseada na ebtencae de indice de Liquid
Geral (LG) maior que >1 (um), resultantes da aplicacae da segulnte formula: rm-..»

ONDE: AC : ATIVO CIHCULANTE
LG = AC+RLP PC I PASSIVO CIRCULANTE

PC+ELP ELP: EX|GlVEL A LONGO PRAZO
RLP: REALIZAVEL A LONGO PRAZO

4.5. Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperagae Judicial eu
Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, e quando se
tratar de Sociedade Simples apresentar Certidao Negativa dos Distribuidores
Civeis, com data nae superior a 30 (trinta) dias de sua emissao, quando nae for
expresso sua validade.
4.5.1. Na auséncia da certldae negatlva, a licitante em recuperacae judicial
devera comprovar a sua viabilidade econémica, mediante documento (certidée
eu assemelhado) emitido pela instancia judicial competente; eu cencessao
judicial da recuperacae nos termos do art. 58 da Lei n° 11.101/2005. Ou
hemelegacao do plane de recuperacae extrajudicial, no case da licitante em
recuperacae extrajudicial, nos termos do art. 164, § 59, da Lei n° 11.101/2005.
4.5.2. A empresa em recuperacae judiciavextrajudicial com recuperacae
judicial/plane de recuperacao extrajudicial homologado devera demonstrar es
demais requisites para habilitacao ecenomice-financelra.
4.6. Certidae Simplificada, emitlda pela Junta Comercial da sede da empresa
licitante, com data de emissae nae anterior a 30 (trinta) dias da data da
Iicitacae.
4.7. Certidae Especilica(com todas as alteracees e movimentacées da
empresa), emitlda pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data
de emissao nae anterior a 30 (trinta) dias da data da licitacae.

I) Ne caso da licitante ser filial tera que apresentar as certidiles de sua filial e
matriz.
ll) Ne caso de ceeperativa, esta dispensada a apresentacae da Certidae
exlgida no item "4.5” acima.

4.9 - Demals Documentos Necessarios Para a Habilitacao:
4.9.1 — Declaracae de que e licitante concorda com todas as normas
determinadas através deste Edital (ANEXO IV);
4.9.2 - Declaracae do licitante de que inexiste qualquer impedimento de Iicitar
com a Administracae Publica (ANEXO V);
4.9.3- Declaracae formal de que a licitante nae possui menores trabalhande
cenferme determlna o inciso XXXIII, art. 7° da Censtituicée Federal (ANEXO
VI);
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4.9.4 - Declaracao de enquadramento em regime de tributacao de Mic '_,
empresa ME eu Empresa de pequene porte EPP, se for o caso (ANEXO Vll)
Paragrafo Primeiro: Tedos os documentos apresentados para a habilitacao
deverao estar em nome do licitante, com numere do CNPJ/MF e,
preferenclalmente, com o endereco respective;
Paragrafo Segundo: Se 0 licitante for matriz, todos es documentos deverae
estar com o numero do CNPJ da matriz, ou se o licitante for uma filial todos es
documentos deverao estar com e numero do CNPJ da filial, exceto quante a
certidao quante a certidae de débitos junte a Receita Federal, por constar no
preprio documento que é valido tanto para a matriz e filiais, bem assim quante
ao certificade de regularidade fiscal do FGTS, quando e licitante tenha o
recolhimento es encargos centralizado, devendo desta forma apresentar
documento comprobaterie da autorizacao para a centralizacae;
Paragrafo Terceiro: Se o licitante for a matriz e o fornecedor da prestacao dos
services for a filial, es documentos deverao ser apresentados com o numere do
CNPJ/MF da matriz e da filial slmultaneamente; ou serao dlspensados da
apresentacao de documentos com 0 numero do CNPJ/MF da filial aqueles
documentos que, pela proprla natureza, forem emitides somente em nome da
matriz;
Paragrafo Quarto: A falta de qualquer documento listado nesta clausula; a sua
irregularidade; o seu vencimento; a auséncia das cepias xerografadas
devidamente autenticadas, eu a auséncia das vias originals para a
autenticacae pela Comissao Permanente de Licltacao, eu a falta da publicacao
da imprensa eficial; a apresentacae de documentos de habilitagao fora do
envelope lacrade e especifico (Envelope A) tornara a empresa respectiva sera
inabilitada do presente certame, sendo-lhe devolvido o (Envelope B).
Paragrafo Quinto: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata
es itens anteriores, sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacae.
Paragrafo Sexto: quando qualquer documento emitido estiver sem prazo de
validade, sera considerado que o mesmo tera validade de 30 (trinta) dias.
Paragrafo Sétimo: As autenticacaes poderae ser feitas no Departamente de
Licitacaes, pela propria presidente da Cemissao de Licitacaes, com até 01 (um)
dia de antecedéncia a data da sessao inaugural, das 08h as 12h.
Paragrafo Oitavo: O documento obtido pela Internet nae precisa ser
autenticado, devendo constar o certificade de autentlcidade quando for o caso.
Paragrafo None: A licitante que pretenda se utilizar dos beneficios previstes
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
devera apresentar no Envelope da Documentacao de Habilitacao, além de
todos es documentos acima elencados, declaraeao formal de que se enquadra
come Microempresa ou Empresa de Pequeno Perle.
Paragrafo Décimo: O licitante que deixar de apresentar es documentos de
habilitacao exigidos nesta fase de habilitacae ou que o fizerem em desacordo
com as normas deste edital, sera considerado automaticamente lnabilitado, nae
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documentos, salve o dlsposte no § 3° do artlgo 48 da Lei n° 8.666/93.
Paragrafo Déclme Primeiro: Ae licitante considerado lnabilitado, nos temos
acima, serao develvidos, devidamente Iacrados, es envelopes oontende as
Propostas de Preees. 7
4.10 - Os documentos acima referidos deverae ser entregues em envelope
lacrado, dlstinto ae da proposta, tendo no seu frontispicio es seguintes dizeres;

A
ceIIIIIssAo ESPECIAL DE ucmtcie
CAMARA MUNICIPAL es ANreNINA no NOFITEJCE.
1'oIlIAeA oE Paeoos N“ "re 2e22.0a.o201 - cIIIAN.
ENVELOPE “A” - oecuuemes DE IIAeII.I1'AcAe
PROPONENTE: .

5 - DA PROPOSTA DE PRECOS

v“°"'

CAMARAMUNI  Iiuloenom {Ls 01
neon LE g 2 Nmsrisc - I

sendo concedido sob qualquer pleito, prazo para cemplementacao desse

5.1 - As propostas de preoos serao entregues em envelope fechade e lacrado,
o qual contera as seguintes indlcacfiesz

A
COMISSAO PERMANENTE DE I.IcI'rAcAo
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA oo NORTE
TOMADA DE I=I=IEces N“ TP2022.03.02.01 - cNAN.
ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
PROPONENTE: .
5.2. - Somente serao abertas e lidas, na presence dos interessados, as
prepostas dos licitantes previamente habilitados nos termos deste Edital, a
serem apresentadas em 01 (uma) via impressa. de forma a nae center folhas
seltas, sem emendas, rasuras ou borrfies, contidas em involucros opaces
fechados e Iacrades de forma tal que tome detectavel qualquer lntento de
vielacae de seu oontetide, especlticande o Objete de forma clara e lnequiveca,
e ainda oontendo;
5.3 - A razao social e o nljimero do CNPJ;
5.4. Indicacae do nome e numero do banco, agéncia e coma cerrente para
efeito de pagamento;
5.5. Preces unitario e total, expresses em algarlsme e per extenso, de forma
clara e precisa, limitado rigorosamente ae objeto desta llcltacao, sem
altemativas de precos ou qualquer eutra condlcao que induza e julgamento a
ter mais de um resultado;
5.6. Em caso de divergéncia entre es M9905 unitarie e total, sera considerado o
primeiro e entre es expresses em algarisme e por extenso, prevalecera o
tlltimo;
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5.7 - O prazo de execucao do objeto contratual sera para de 12 (doze) mese ,1, Q
e, devera ser contada da data de emissao da Ordem de Service; “‘-,-.e¢»-*°
5.8. - O prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias
corrides, a contar da data da entrega das prepostas;
5.9. Declaracae expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e
naqueles que, porventura, vierem a ser efertados per meio de lances verbais
estao incluldes todos es custos e despesas, tals come: impestos, taxas, fretes
e outros.
5.10- Na cenducae e julgamento deste certame é vedado e use de qualquer
elemente, critério eu fator slgileso, secrete, subjetivo ou reservado que possa,
ainda que indiretamente, elidir qualquer dos principles ou o julgamento
equitative da licitacae.
5.11- Nae se censiderara qualquer eferta de vantagens nae estabelecida neste
Edital, inclusive financlamento subsidiade ou a funde perdido, nem preco ou
vantagem baseada nas oferlas dos demais licitantes. Bem come nae se
admitira Propesta de Preces que apresente precos unitaries, parciais, totals eu
global simbelices, irriseries, de valor zero, excessive eu manifestamente
inexequiveis.
5.12- Para auxiliar na analise, avaliacao e cemparacao das Prepostas de
Preces, a Cemissae Especial de Licitacae pedera selicitar aos licitantes es
esclarecimentos que julgar necessarlo a respeite de sua Propesta, inclusive e
detalhamente dos precos unitaries. A selicitacae e a respesta deverae ser
feitas per escrito (carta, e-mail, telegrama eu lac-simile). E vedada a alteracae
do preco eu substancia da Propesta de Preces.
5.13- As Prepostas de Preces que atenderem em sua esséncia aos requisites
do Edital e seus Anexes serao verificades quante a erros, es quais serao
cerrigidos da segulnte forma:
a) Dlserepancla entre valeres gralades em algarismes e per extense:
prevalecera e valor por extenso.
b) Erro de multiplicacae do preco unitarie pela quantidade cerrespendente: sera
retiflcade mantendo-se e preco unitarie, a quantidade e corriglndo-se o predute.
c) Erro de adicao: sera retiflcade, censervande-se as parcelas cerretas e
trocando-se a soma.
5.14- Se e licitante nae aceitar as correcaes feitas nos termos supracitades,
sua Propesta de Preces sera rejeitada e desclasslficada.
5.15- Apes a analise das Prepostas de Preces, serao desclassificadas, com
base nos Artiges 40, inciso X, e 48, incises I e ll, da Lei n° 8.666/93, as
Prepostas que:
a) Apresentar preco global superior ae ercamento estimado para es sen/ices
pelo orgae requlsitante da licitacao;
b) Nae atenderem as exigéncias centidas neste certame.
5.16 - Ne case de empate das Prepostas:
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5.16.1- Sera assegurado, come critério de desempate, preferéncia ~,

... . , -oIt>"\centratacao para as Mlcroempresas-MEs e Empresas de Pequeno Porte- '°
EPP’s, de acordo com e Art. 5° do Decreto n° 6.204, de 05/09/2007. Entende-
se por empate aquelas situacaes em que as Prepostas apresentadas pelas
mesmas sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cente) a Propesta de
menor valor (empate ficte), desde que e melher preco nae seja de uma ME eu
EPP.
5.16.2- Ocerrende empate, na forma do item anterior, na fase de classificacae
das Prepostas, proceder-se-a da segulnte forma:
a) A Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, mais bem
classificada sera cemunicada via contato telefonico eu e-mail eletronice pela
Comissae Julgadora do certame sobre o empate, e podera apresentar
Propesta de Preces inferior aquela considerada vencedera no prazo de 24
(vinte e quatre) horas apes solicitacae da Comissae Permanente de Licitacae.
A nova Propesta devera ser apresentada em papel timbrado, de forma clara e
precisa, nae podendo ser manuscrita, nem center rasuras ou entrelinhas,
assinada pelo licitante ou seu representante legal, devidamente ldentificade. O
nae eumprimento deste item pode acarretar a desclassificacae;
b) Se a ME ou EPP, cenvecada na forma da alinea anterior, nae apresentar
nova Propesta, inferior a de menor preco, sera facultada, pela ordem de
classificacae, as demais ME e EPP, a apresentacae de nova Propesta, no
prazo e na forma prevista na alinea “a” deste item.
c) Se houver duas ou mais ME e/eu EPP com Prepostas iguais, sera realizado
sorteio, em ate publico para estabelecer a ordem em que serao cenvecadas
para a apresentacae de nova Propesta, na forma das alineas anteriores.
5.16.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigéncias deste Edital, eu ainda
nae existinde ME ou EPP participants, permanecera a elassificacae inicial e
sera considerado vencedor do certame e licitante detenter da Propesta
originalmente de menor valor.
5.16.4- Procedida a elassificacao e constatande empate entre duas eu mais
Prepostas de Preces, e nae for o caso de utilizacao da preferéncia do subitem
anterior, o desempate far-se-a obrigatoriamente através de sorteio, depois de
obedecido ao dispeste no § 2° do Art. 3° da Lei n° 8.666/93, em ate publico,
para o qual todos es licitantes classificades serao cenvecados em horarie e
local a serem definides pela Comissae Permanente de Licitacae. Decerridos 30
(trinta) minutes da hora marcada, sem que cemparecam todos es cenvecados,
o serteio sera realizado a despeite das auséncias.
5.17- Case todas as propostas sejam desclassificadas, a Administracao podera
utilizar-se da previsao contida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93.
5.18- A proposta apresentada devera center assinaturas do represente da
empresa, em todas as folhas, dande cléncia que es mesmos assinam em
cenjunto.
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5.19- Apes apresentacae da proposta oomercial nae cabera desisténcia,_ ~=- Q
pena de aplicacao das punic6es previstas na Clausula - “DAS SANCOE ""~s-...T‘

6.1 - O recebimento dos envelopes contendo es documentos de habilitacao e
proposta de preco sera reallzada no dia, hora e local previsto nesta Tomada de
Preces;
6.2 - Ftecebidos simultaneamente es envelopes “A” DOCUMENTOS DE
HABILITACAO e “B” PROPOSTA DE PRECOS, proceder-se-a a abertura dos
envelopes referentes a decumentacao;
6.3 — Sera aberto o envelope (A) - Documentos de Habilitacao, para analise,
e para serem rubricados pela Comissae e pelos licitantes presentes;
6.4 - Em seguida ao exame realizado na documentacao, sera divulgado e
resultado da habilitacao;
6.5 - Divulgado o resultado da habilitacao, a Comissae de Licitacae, apes
obedecer ao dispeste no art. 109, inciso I, alinea “a” da Lei de Licitacées, fara a
develucao aos inabilitados de seus envelopes propostas lacradas.
6.6 - Apes a fase de habilitacao, nae cabe desisténcia de proposta, salvo
motive juste decorrente de fate superveniente e aceito pela Comissae de
Licitacae;
6.7 - E iniciada a fase de Julgamento das Prepostas, com a abertura dos
envelopes propostas dos licitantes habilitados, que serao examinades e
rubricados pela Comissae e Lieitantes presentes;
6.8 — Dar-se divulgacao do resultado do julgamento das propostas e
observancia ao prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alinea da Lei n°
8.666/93 e alteracaes posteriores;
6.9 - Sera lavrada Ala circunstanciada durante o transcorrer do certame;
6.10 - E facultada a Comissae de Licitacae ou auteridade superior, em qualquer
fase da licitacao, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
cemplementar a instrucae do precesso, vedada a inclusae posterior de
documento ou informacae que deveria constar originalmente da proposta;
6.11 - Case todos es licitantes estiverem presentes no procedimento licitaterie,
e, tante na fase de habilitacae quante na fase de julgamento das propostas, e
se es mesmos desistirem do prazo recursal, deslsténcia esta que devera ser
consignada em Ata, e, assinada pela Comissae e por todos es participantes do
certame, podera se passar da Fase de Habilitacao para a Fase de Julgamento
das Prepostas na mesma sessao;
6.12 - Nae havendo pesslbilidade de apreciacao imediata da documentacao no
dia marcado para a abertura do certame, a Comissae suspendera es trabalhes
e marcara a data para a divulgacao do resultado da habilitacao.
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7.1- A presente licitacao sera julgada pelo critério, Menor preco Mensal por
lete, em consequéncia, no julgamento das propostas, a Comissae de Licitacae
observara apenas e preco proposto das empresas habilitadas, sagrando-se
vencedera a que apresentar o Menor Preco Mensal, ressalvado o Art. 48 da Lei
8.666/93.
7.2- Serao desclassificadas as propostas:
7.2.1 - Que nae atenderem as especificacaes da Tomada de Preces;
7.2.2- Que apresentarem precos irriserios, de valor zero, ou precos excessives,
inexequiveis, ou precos incompativeis com a realidade mercadolegica;
7.2.3- Nae sera considerada qualquer oferta de vantagem nae prevista nesta
Tomada de Preces, nem preco eu vantagem baseada nas olertas dos demais
licitantes, ressalvadas as excecaes previstas no § 3° do art. 44, da Lei de
Licitacfies;
7.2.4- No caso de empate entre duas ou mais propostas, come critério de
desempate sera assegurado preferéncia a empresa nacional;
7.2.5- Permanecendo e empate, a classificacao se fara, obrigatoriamente, por
sorteio, vedado qualquer outro processe.

a - DA Ao.IueIcAcAe E HOMOLOGACAO

8.1- O objeto da licitacao sera adjudicado ao autor da proposta vencedera,
mediante Contrato a ser firmado entre a Camara Municipal de Antonina do
Norte. O adjudicatario tem e prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do
Contrato, contado da data de sua convocacao para esse fim.
8.2- Quando a licitante adjudicataria nae cumprir as ebrigacaes constantes
deste edital e nae assinar e Contrato no prazo estabelecido no item 8.1, é
facultada a Camara Municipal de Antonina do Norte cenvidar a segunda
classificada, e assim sucessivamente, para assinar e contrato nas mesmas
condicaes da primeira celocada, inclusive quante ao preco, ou revogar a
licitacao.

9 - DO CONTRATO E DAS SUBCONTRATACDES

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da lei
8.666/93 e em conformidade com a minuta anexa ao presente Edital, que
devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data
da convocacao encaminhada a licitante vencedera do certame;
9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o “Termo de Contrato"
no prazo estabelecido no subitem anterior, caracterizara o descumprimento
total da obrlgacao, ficando sujeito as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e
alteracoes posteriores;
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9.3- Considera-se come parte integrante do Contrato, es termos da propos _-Y
vencedera e seus anexos (se houver), bem come es demais elementos
cencernentes a licitacao, que sen/iram de base ae processo Iicitaterio;
9.4- O prazo de convocacao, pedera ter uma unica prorrogacao com o mesmo
prazo e condicaes estabelecidas, convocar es licitantes remanescentes,
obedecendo a ordem de classilioacae estabelecida pela Comissae, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicaes propostas pelo primeiro colocado, ou
revogar a licitacao censoante preve a Lei n° 8.666/93 e suas alteracaes
posteriores.
9.5 — E facultativo a administracao celebrar e “Termo Centratual”, podendo
substitui-lo por outros instrumentos habels tais come carta-contrato, nota de
empenhe de despesa, ordem de execucao de sen/ice.
9.6 — Apes Assinatura da Ordem de Sen/ices e/ou Contrato, por parte da
CONTRANTANTE e CONTRATADA, a empresa tera no maximo 10 (dez) dias
iniciar o objeto deste certame.
9.7 -Nae sera permitida em hipetese subcontratacao para es sen/ices objeto
deste certame.

10 - DAS OBFIIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de
Ordem de Service.
10.2. Propercienar a CONTRATADA todas as condicaes necessaries ae pleno
eumprimento das obrigacaes decerrentes do Temwo Centratual, inclusive com o
fornecimente do objeto do certame, censoante estabelece a Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alteracaes.
10.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente,
podendo, em decorréncia, selicitar previdéncias da CONTRATADA, que
atendera eu justiflcara de imediato.
10.4. Netificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da
execucao do objeto contratual.
10.5. Efetuar es pagamentos devidos a CONTRATADA nas cendic6es
estabelecidas neste contrato.
10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
10.7. Exigir e eumprimento de todos es compromissos assumidos pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e es termos de sua
proposta.
10.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicaes, falhas eu
irregularidades constatadas nos services prestades, para que sejam adetadas
as medidas corretivas necessarias.
10.9. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que cemprove o
correto e tempestivo pagamento de todos encargos previdenclaries,
trabalhistas, fiscais e comerciais decerrentes da execucao deste Contrato.
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10.10. Receber o objeto do contrato, através do Setor responsavel por s 9 W’ Q}
acompanhamente e fiscalizacao, em conformidade com e art. 73, ll, da Lei n "P ,.,_,,,,.e<"
8.666/93.

11 - DAS OBRIGACDES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada, além da disponibilizacae de mao de obra, dos
equipamentos e materials necessaries a perfeita execucao dos services, bem
come das ebrigacaes constantes neste Edital, obriga-se a:
11.2. iniciar, as atlvidades de forma imediata apes o recebimento de
autorizacae do Contratante, a prestacae dos services nos respectivos locals
visitades de forma cronelogica prevendo, informande, em tempo habil, qualquer
motive impeditive ou que a impesslbillte de assumir o service cenforme e
estabelecido.
11.3. Apresentar, antes do inicie das atlvidades a serem realizadas nas
dependéncias do Contratante, relacae do pesseal a ser alecado nos
respectivos services, com dados pessoais de identificacae e manté-la
rigorosamente atualizada, se for o case. A critério do Contratante pedem ser,
ainda, solicitades documentos eomplementares, tais come: documentacao
comprobateria de idoneidade e de qualificacae preflssional dos profissienais
que trabalharao nas dependencies do Contratante, Carteira Profissional,
Carteira de Saude e ficha individual completa, da qual constarao todos es
elementos necessaries a perfeita identificacae de cada preflssional. Apresentar,
quando selicitado, comprovantes de pagamentos de beneficios e Encargos
Socials e Trabalhistas.
11.4. Manter, durante o service nas dependéncias do Contratante, seus
empregados, devidamente unifermizados, pertando, sua identificacae, com seu
nome, funcao e e nome da Contratada, nae sendo admitidos unlformes
incempletos, sujes ou com mau aspecto.
11.5. Selecionar e treinar rigorosamente seus empregados, ebservande
qualidades tais come pelidez, discricae, tale para lidar com o publico, ficando a
Contratada, para todos es efeitos legals e administratives, responsavel perante
o Contratante e terceiros pelos ates e omissaes per eles praticades no
desempenho de suas iuncaes.
11.6. Assumir de forma integral e ilimitada a vinculacao trabalhista exclusiva
dos seus empregados, no desempenho dos services objeto deste Contrato,
respondende por todo e qualquer énus supertado pelo Contratante, decorrente
de eventual condenacao em demanda trabalhista proposta por seus
empregados, auterizando, desde ja, a retencae dos valeres correspondentes
aos créditos existentes deste Contrato e de outros perventura existentes entre
as partes.
11.7. Prestar, no prazo maxlmo de 72 (setenta e duas) horas, todos es
esclarecimentos que forem solicitades pelo Contratante, cujas reclamacaes se
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obrlga prontamente atender, designando um representante ou preposto _\\,.
poderes para tratar com e Contratante.
11.8. Instruir a mae de ebra que venha a prestar services nas dependencies do
Contratante eu a manter contato direto com seus servidores ou prestaderes de
services, quante as necessidades de acatar as orientacaes do preposto do
Contratante, inclusive quante ao eumprimento das normas internas.
11.9. Permitir ae Contratante a fiscalizacao, a vistoria dos sen/ices e o acesso
as suas dependéncias, bem come prestar, quando solicitadas, infermacaes
vlsando e bem andamento dos services.
11.10. Providenciar, imediatamente apos e recebimento de solicitacao do
Contratante, e afastamente de qualquer empregado ou preposto que embarace
a fiscalizacae ou que se conduza de mode inconveniente eu incompativel com
e exercicio das funcaes que lhe forem atribuidas, ou, ainda, aquele que, a
critério do Contratante, nae esteja habilitado e/ou qualificado para a prestacae
dos services.
11.11. Assegurar ao Contratante o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar
desfazer eu refazer qualquer sen/ice que nae esteja de acordo com a técnica
atual, normas ou especificacaes e que atentem contra a sua seguranca ou a de
terceiros, ficando cerle de que, em nenhuma hipetese, a falta de fiscalizacae do
Contratante eximira a Contratada de suas responsabilidades provenientes do
Contrato.
11.12. Atender de imediato as reclamacfies do Contratante sobre a execucao
do service. No case de recusa ou demora por parte da Contratada de
atendimento a qualquer reclamacao do Contratante, podera este cenfiar a
outrem a execucao dos services reclamados a expensas da Contratada, cujas
despesas serao descontadas, de uma so vez quando do pagamento mensal
subsequente devido pelo Contratante, nae cabendo impugnacae de seu valor e
sem prejuizo das penalidades cabiveis.
11.13. Controlar a frequéncia dos seus empregados que venham a prestar
services nas dependéncias do Contratante, responsabilizando-se pela
fiscalizacae diaria deles, inclusive no periode noturno e especialmente nos
horarios de substituicae dos plantonistas que, em nenhuma hipetese, poderao
se retirar dos prédios portando volumes eu objetos sem a devida autorizacao.
11.14. Operar e agir com organizacao completa, fornecende a mao de ebra
necessaria a execucao dos services objeto do Contrato, realizando, também,
todas as atlvidades Inerentes a dlrecae, ceordenacao, fiscalizacao,
administracao e execucao dos services.
11.15. Conduzir seus trabalhes em harmonia com as atlvidades do Contratante,
de mode a nae causar transternos ao andamento normal de seus services e
horarios estabelecidos em normas internas, nem quaisquer énus relatives ao
use de recursos materials ou humanos.

K07‘! 1 CA‘

9.)-eg1¢\\

//
17



Ar

\ w“°~'q"'°'~,
CKMARA MUN! ,1 INA no nome9 K»

PODER LE <,._ a mums: i F,_;,_,jL§.7.3'..
, / ,2;,

11.16. Executar os servigos obedecendo as técnicas apropriadas e c 1
emprego de méo de obra especializada, materiais e técnica de primeira
qualidade, obsen/ando orientagao do Contratante.
11.17. Fiesponsabilizar-se por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes
de imperfeiooes técnicas ou vicios pré-existentes nos equipamentos, os quais
nao implicam em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes ou
prepostos, sendo que a regular fiscalizagao dos servigos pelo Contratante néo
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada.
11.18. Manter disponibilidade de pessoal em niveis que permitam atender a
Contratante, bem como impedir que a méo de obra que cometer falta disciplinar
qualificada, como de natureza grave, seja mantida ou retorne as instalagoes do
Contratante.
11.19. Flesponsabilizar-se pela execugao dos servigos contratados, obrigando-
se a reparar, exclusivamente as suas expensas e dentro dos prazos
estabelecidos, todos os defeitos, erros, falhas, omiss6es e quaisquer outras
irregularidades verificadas na execugao dos servigos.
11.20. Arcar exclusivamente com todos os custos relativos a realizagéo
completa do servigo contratado, encarregando-se do respectivo custo de toda a
méo de obra e demais insumos necessaries ao cumprimento do contrato.
11.21. Assumir o onus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuigoes ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de
acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os servigos objeto
do Contrato, apresentando os comprovantes, quando solicitados pelo
Contratante.
11.22. Assumir todas as responsabilidades legais, danos materiais ou pessoais
que forem causados a terceiros, seja por atos proprios da Contratada, seja por
atos de seus operarios ou prepostos, sem que isso venha a reduzir o direito do
Contratante de exercer a mais ampla e completa fiscalizagéo dos trabalhos
contratados, por meio do responsavel designado para este fim.
11.23. Relatar ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade observada
nos locais de prestagéo do servigo e que possam representar risco ao
patrimonio, a documentagéo, aos servidores e contribuintes.
11.24. lndicar um supervisor para realizar periodicamente, em conjunto com o
Contratante, o acompanhamento técnico das atividades, visando a qualidade
da prestagao dos servigos.
11.25. Hesponsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, néo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagao do Contratante
em seu acompanhamento.
11.26. Manter, durante toda a execugéio do contrato, todas as condigoes que
culminaram em sua habilitaoéo.
11.27. Solucionar eventuais defeitos apresentados nos equipamentos, através
de conserto do componente defeituoso ou através de substituioao por outro
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CONTRATANTE, no prazo maximo de so (trinta) dias; °”"~-»<~
11.28- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua
responsabilidade 0 pagamento de todos os tributos que, direta ou
indiretamente, incidam sobre a prestagao dos sen/icos contratados inclusive as
contribuicoes previdenciérias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade
da Cémara Municipal de Antonina do Norte por eventuais autuacoes
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA,
com referéncia as suas obrigacoes, néo se transfere a Camara Municipal de
Antonina do None;
11.29-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais. trabalhistas e
previdenciarios relacionados com 0 objeto do CONTRATO;
11.30-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que
forem causados a Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da
prestacao dos seivicos;
11.31- Todo material e/ou equipamentos necessérios a realizagéo dos sen/icos
serao de responsabilidade da Contratada, bem como todas as despesas com
alimentacao e deslocamentos necessaries para a prestacao dos sen/icos.
11.32 - Emisséo de relatérios dos sen/igos prestados;
11.33 — Disponibilizar pelo menos 01 (um) funcionario de nivel superior, com
experiéncia na area de atuacéo deste objeto, para permanecer no minimo 20
(vinte) horas semanais em trabalho presencial ou a distancia, conforme o caso.
11.34 — Seguir plena e fielmente as especificacoes contidas no Termo de
Referéncia - ANEXO I.

12 - DA ounA<;Ao no CONTRATO

12.1- O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ter a sua duracéo 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 n°. 8.666/93, e,
com vantagens junto a Cémara Municipal de Antonina do Norte, na
continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu
objeto.
12.1.1. A Contratada néo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
12.2. Toda prorrogacao de contratos sera precedida da realizacéo de
pesquisas de precos de mercado ou de precos contratados por outros érgaos e
entidades da Administracao Publica, visando a assegurar a manutencéo da
contratacéo mais vantajosa para a Administracao, em relagao a realizacéo de
uma nova licitacao.
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12.3. O contrato nao podera ser prorrogado quando:
12.3.1. A Contratada esteja suspensa de Iicitar e impedida de contratar com
Administracao, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n° 8.666, de 1993, ou
tenha sido declarada inidonea para Iicitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os efeitos;
12.3.2. A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicées de habilitacao e qualificagao exigidas na
licitacao;
12.3.3. A Contratada nao concordar com a eliminacao, do valor do contrato,
dos custos fixos ou variaveis nao renovaveis que ja tenham sido pagos ou
amortizados no primeiro ano de vigéncia da contratagéo;
12.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de
termo aditivo.

13 — DO REAJUSTAMENTO DE PREQOS
13.1. Sera admitidowo reajuste dos precos dos senrigos continuados
contratados com prazo de vigéncia igual ou superior a 12 (doze) meses, desde
que obsen/ado o interregno minimo de 01 (um) ano, mediante a aplicacao do
indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (iPCA)e/ou 0 disposto na Lei
n9 8.666/93, art. 65, §19.
13.2. O interregno minimo de 01 (um) ano sera contado:
a. Para 0 primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentacae 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.
13.3. O prazo para a Contratada solicitar 0 reajuste encerra-se na data da
prorrogacao contratual subsequente a data em que se completou 0 cémputo do
interregno minimo de 01 (um) ano, ou na data do encerramento da vigéncia do
contrato, caso nao haja prorrogagao.
13.3.1. Caso a Contratada nae solicite 0 reajuste tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrera a precluséo do direito ao reajuste.
13.3.1.1. Se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste so
podera ser pleiteado apos 0 decurso de novo interregno minimo de O1 (um)
ano, contado na forma prevista neste Edital.
13.3.1.2. Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda néo tenha sido
divulgado o novo indice de reajuste adotado, a Contratada devera solicitar a
insercao de clausula no termo aditivo de prorrogacao que resguarde o direito
futuro ao reajuste, a ser exercido tao logo seja divulgado o novo indice, sob
pena de precluséo.
13.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terao suas
vigéncias iniciadas obsen/ando-se 0 segulnte:
a. A partir da data em que se completou 0 computo do interregno minimo de 01
(um) ano;
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b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo ' 0./1*"
contagem de periodicidade para cencessae dos preximes reajustes futures;
13.5. A decisae sobre e pedido de reajuste deve ser feita no prazo maximo de
30 (trinta) dias, contados a partir da data da solicitaqae da Contratada.
13.6. Os reajustes serao fermalizades per meio de apostilamento, exceto
quando ceincidirem com a prorrogacao contratual, case em que deverae ser
formalizados per aditamento ae contrato.

14 — DA FOHMA DE PAGAMENTO

P
b°“ ‘Tea

fl

14.1. O prazo para pagamento sera até e 309 (trigésime) dia, contados a partir
da data da apresentacae da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
14.2. O pagamento somente sera efetuado apes 0 “atesto", pelo servider
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que centera 0
detalhamente dos services executados.
14.2.1. O “atesto” fica condicionado a veriticacao da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com es services efetivamente
prestados.
14.3. Havendo erro na apresentacae da Nota Fiscal/Fatura eu dos documentos
pertinentes a centratacao, ou, ainda, circunstancia que impeea a liquidacao da
despesa, e pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a
apes a cemprevacao da regularizaeao da situagae, nae acarretande qualquer
énus para a Contratante.
14.4. Sera efetuada a retencae ou glosa no pagamento, proporcienal a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancaes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
14.4.1. Nae produziu es resultados acerdades;
14.4.2. Deixeu de executar as atlvidades contratadas, ou nae as executeu com
a qualidade minima exlgida;
14.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a
manutencae das cendigées de habilitacae da Contratada, devendo o resultado
ser impresso, autenticado e juntade ae processo de pagamento.
14.6. O pagamento sera efetuado per meio de Ordem Bancaria de Crédite,
mediante depesite em conta corrente, na agéncia e estabelecimente bancarie
indicado pela Contratada, eu per outro meio previsto na legislacao vigente.
14.7. Sera considerada come data do pagamento 0 dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.
14.8. A Contratante nae se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Contratada, que perventura nae tenha sido acordada no
contrato.
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responsabilidades e obrigacaes, nem implicara aceitacao definitiva do
fornecimente.
14.10. Na hipetese de sebrevirem fates imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardaderes ou impeditivos da execucao do
ajustade, ou ainda, em caso de ferca maior, caso fortuite ou fate do principe,
configurande alea econemica extraerdinaria e extracentratual, podera,
mediante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situacao, e
antes de recebida a ordem de fernecimento, ser restabelecida a relacao que as
partes pactuaram inicialmente entre es encargos do contratado e a retribuicao
da Administracao para a justa remuneracae do fornecimento, objetivando a
manutencao do equilibrie econemice-financeiro inicial do contrato, na forma do
artigo 65, ll, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.

15 - DAS sANc6Es ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nae
mantiver a proposta, falhar eu fraudar na execucao do Contrato, comportar-se
de mode inideneo, iizer declaracae falsa ou cometer fraude fiscal garantido o
direito prévio da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anes, enquante
perdurarem es motives determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a propria auteridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
ceminacées legals.
15.2 — A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de
inexecucao total ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita,
mora de execucao, inadimplemento contratual ou nae veracidade das
informacoes prestadas, garantida a prévia defesa:
I - adverténcia, sancae de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93,
pedera ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacées e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ae desenvolvimento
dos services da Contratante, desde que nae caiba a aplicacao de sancao mais
grave.
ll — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da
Rede Arrecadadora de Receitas Federals, por meio de Documento de
Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo com instrucoes
fernecidas pela Contratante);
a) de 0.3% (trés décimo por cento) sobre o valor contratual total do exercicio,
por dia de atrase na prestacao dos sen/ices ou indispenibilidade do mesmo,
limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
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b) de 2% (dois por cento) sobre e valor contratual total do exercicio, _
infracao a qualquer clausula ou condicao do contrato, nae especificada nas
demais alineas deste inciso, aplicada em dobre na reincidéncia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em
cerrigir qualquer sen/ice rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao
nae se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicacao
formal da rejeicao;
Ill — declaracao de inideneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem es motives determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacao perante a auteridade que aplicou a penalidade,
depois do ressarcimente a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois
de decorrido 0 prazo da sancao aplicada com base no item 15.1.
15.3 — No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias dteis
para as sancees previstas nos incisos I e II do item 15.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sancao prevista no inciso III 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 0
valor da multa nae for page, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou
insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrade
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrade
mediante processo de execucao fiscal, com es encargos correspondentes.
15.5 — As sancoes previstas no item 15.1 e inciso III do item 15.2 supra,
poderao ser aplicadas as empresas que, em razae do contrato objeto desta
licitacao:
I — Praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetives da licitacao;
II — Demonstrarem nae possuir idoneidade para contratar com a Administracao
Publica, em virtude de atos ilicitos praticades;
III — sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributes.
15.6 — As sancoes previstas nos incisos I e III do item 15.2 supra poderao ser
aplicadas iuntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa
prévia do interessado no respective precesso, no prazo de O5 (cinco) dias uteis.
15.7 — A licitante adjudicataria que se recusar, iniustificadamente, em firmar o
Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da notificacao que
Ihe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor
total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
15.8 — As sanc6es previstas no item 15.7 supra nae se aplicam as demais
licitantes que, apesar de nae vencedoras, venham a ser cenvecadas para
celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48
(quarenta e oite) horas comunicarem seu desinteresse.
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16- DAS A|_TERAc6Es E DA |=|scAL|zAcAo oo coi~iTRATo

16.1» No interesse da CONTRATANTE, o objeto deste Edital, Termo de
Fleferéncia e anexos pedera ser suprimiclo ou acrescido até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial da centratacao, facultada a supressao
além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §
19 e 2 Q, inciso II da Lei n9 8666/93.
16.2 — A fiscalizacae do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal
8.666 de 1993, ae qual, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos sen/ices, anotando em reglstro proprio todas as
ocorréncias relacionadas a execucao e determinando e que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos obsen/ados.
16.3 - A fiscalizacae nae exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de
imperfeicées técnicas ou vicios redibitorios, e, na ecorréncia desta, nae implica
corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracaes.
16.4 — O representante da Administracao anotara em reglstro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e
ano, bem come o nome dos funcionarios a regularizacao eventualmente
envolvidos, determinando e que for necessario a regularizacao das falhas ou
defeitos observados e encaminhando es apontamentos a auteridade
competente para as providéncias cabiveis.

11 - DA RESCISAO CONTFIATUAL i

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

a) Deixar de iniciar os services por periode superior a 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento da ordem de inicie dos services;
b) Executar es sen/ices em desacordo com as especificacées exigidas;
c) Nae cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a
legislacae vigente;
d) Cometer reiterados erres na execucao dos senricos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de senricos sem a
expressa autorizacao da Contratante;
f) Entrar em concerdata, faléncia ou disselucao, ou recair no processo de
insolvéncia sobre qualquer de seus dirigentes.
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fundamentos do item anterior, a centratada recebera exclusivamente o
pagamento dos services executados e recebido, deduzido o valor
correspondents as multas pen/entura existentes.
17.3. Nae cabera a centratada indenizacao de qualquer espécie seja a que
titulo for, se o contrato vier a ser rescindido em decorréncia de descumprimento
das normas nele estabelecidas.
17.4. independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser
rescindido por livre decisao da Camara Municipal de Antonina do Norte, a
qualquer época, sem que caiba a centratada o direito de reclamacao ou
indenizacao a qualquer titulo, garantindo-Ihe apenas, o pagamento dos
services executados e devidamente recebidos.
17.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e
fundamentada da auteridade competente, reduzida a termo no processo
licitatorio, desde que haja conveniéncia da Camara Municipal de Antonina do
None;
17.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos
prejuizos regulamentares comprovados, quando es houver sofrido.
17.7- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como es
determinados por ato unilateral da Contratante, serao fermalmente motivados,
assegurado contraditorie e a ampla defesa, mediante prévia e comprevada
intimacao 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 comprevada da decisao rescisoria.

18-DA FORMA es Execucilo oos ssnvicos

18.1. - A licitante vencedera devera executar os services de acordo com o
Termo de Fleferéncia.
18.2- Nenhuma alteracao podera ser introduzida nas condicaes basicas e
especificas deste edital e seus respectivos anexos, sem a prévia e expressa
autorizacao da Camara Municipal de Antonina do Norte/CE.
18.3- Qualquer alteracao a ser introduzida no planejamente ou nos padraes de
execucao dos sen/ices, quando proposta pela licitante vencedera, devera ser
feita por escrito e so sera executada se for previamente analisada e aprovada,
também por escrito, pela Camara Municipal de Antonina do Norte/CE.
18.4- A licitante vencedera nae podera ceder, transferir ou subempreitar, no
todo ou em parte, a execucao dos services 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 contratual.
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18.5-A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada
representante da Camara Municipal de Antonina do Norte/CE, especialmente
designado.
18.6- O representante da Camara Municipal de Antonina do Norte/CE anetara
em reglstro preprie todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas eu
defeitos observados.
18.7- As decis6es e previdéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante deverae ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para
a adocao das medidas convenientes.
18.8- O prazo para o inicie da prestacao dos services fica fixade em até 05
(cinco) dias (Iteis contados a partir da data do recebimento da Ordem de
Sen/ices.
18.9- Os services presenciais contratados deverae ser prestados na Camara
Municipal de Antonina do Norte/CE, correndo todos es eventuais custos
relatives a passagens, hospedagem, cenducao, deslocamente, alimentacae,
seguros e demais despesas necessarias a execucao dos services a expensas
da centratada;
18.10- Os services nae presenciais poderao ser prestados de qualquer lugar, a
critério da centratada, por demanda Consultiva ilimitada, prestada por escrito
através de correio eletronice (e-mail) ou por telefene, de forma eenvenoional via
Consulta Escrita fermalizada a Contratada.

f

19 - DAS NORMAS ANTICORRUPQAO

19.1 - As partes declaram, neste ate, que conhecem e entendem es termos da
Lei n9 12.846/2013 (lei anticerrupcao) e sua legislacao correlata e estao cientes
que na execucao do instrumento cenvecatorio é vedado as partes incluindo
seus empregados, prepostos e/ou gesteres:
I -. Premeter, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico ou a quem quer que seja, eu a terceira pessoa a ele
relacionada;
II - Criar, de mode fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar e
presente contrato;
Ill - Obter vantagem ou beneficio indevido, de mode fraudulento, de
modificacaes ou prerregacaes do instrumento cenvecatorie, sem autorizacao
em lei, no ato convocaterio da licitacao eu nos respectivos instrumentos
contratuais;
IV - Manipular eu fraudar e equilibrie ecenomlco-financeiro do presente
contrato; ou,
V- De qualquer maneira fraudar o presente contrato; assim como realizar
quaisquer ac6es eu omiss6es que constituam pratica ilegal eu de cerrupcao,
nos termos da Lei n9 12.846/2013, do Decreto n° 8.420/2015 eu de quaisquer

26

Q. 4°(\\"
.'“'*lIt\uJ



Antonnon!

..<""”'3-'9’5%‘.. -=
eis, ainda que nae relacionadas co31/.<4outras leis ou regulamentos apl

presente contrato.

20-DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

20.1- As despesas decorrentes do contrato cerrerae por centa da Dotacao
Orcamentaria, sob a rubrica: 01.031.001.2001.0000— Manutencao de
atlvidades da Camara Municipal de Antonina, com recursos diretamente
arrecadados ou transferidos da Camara Municipal de Antonina do Norte,
censignado no orcamente de 2022, aprovade em 05 (cinco) de nevembro de
2021.

21- DA IMPUGNAQAO, CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO E
RECUFISOS ADMINISTRATIVOS

21.1 - A impugnacae de edital se dara nos prazos e condicaes relacionadas no
art. 41 da lei 8.666/93, e suas alteracaes posteriores.
21.2 - Decaira do direito de impugnar es termos do edital de licitacao perante a
Administracao a pessoa que nae o fizer dentro do prazo fixado neste subitem,
hipotese em que tal comunicacao nae tera efeito de recurso.
21.3 — A impugnacae feita tempestivamente pelo licitante nae o impedira de
participar do processo licitatorie até e transito em julgado da decisao a ela
pertinente.
21.4 - Somente serao aceitas solicitacaes de esclarecimentos, providéncias eu
impugnacaes mediante peticae confeccienada em maquina datilegrafica eu
impressera eletronica, em tinta nae lavavel, que preencham es seguintes
requisites:
a) O enderecamente a Comissae Permanente de Licitacae da Camara
Municipal de Antonina do Norte/CE;
b) A identificacae precisa e completa do autor e seu representante legal
(acompanhado dos documentos comprebaterios) se for e case, contendo e
nome, prenome, estado civil, prefissao, domicilio, numero do documento de
identificacae, devidamente datada, assinada e protecolada na Camara
Municipal de Antonina do Norte, dentro do prazo Editalicio;
c) O fate e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais es itens eu
subitens discutidos;
d) O pedido, com suas especificacaes;
e) A respesta da Comissae de Licitacae da Camara Municipal de Antonina do
Norte, sera dispenibilizada a todas es interessados mediante publicacae no
enderece eficial eletronice da Camara Municipal de Antonina do Norte e
constituira aditamento a estas lnstrucaes.
21.5 - O aditamento prevalecera sempre em relacae ao que for aditado.
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21.6 - Acolhida a peticae de impugnacae contra o ato cenvocaterio que impo 1:
em medificacao dos termos do edital sera designada nova data para a
realizacao do certame, exceto quando, inquestienavelmente, a alteracao nae
afetar a formulacae das propostas.
21.7 - Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que
se deu ao texto original, exceto quando, inquestienavelmente, a alteracao nae
afetar a formulacae das propostas.
21.8 - Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Presidente da CPL eu a
auteridade competente, podera promover diligéncias no sentide de obter
esclarecimentos, confirmar informacaes eu permitir sejam sanadas falhas
formais de decumentacao que complementem a instrucao do precesso, vedada
a inclusao posterior de documento ou informacae que deveria constar
eriginariamente da proposta, fixando e prazo para a respesta.
21.9 - Os licitantes notificades para prestar quaisquer esclarecimentos
adicienais deverae fazé-lo no prazo determinade pelo Presidents da CPL, sob
pena de desclassificacao/inabiIitacao.
21.10 - A auteridade competente da Camara Municipal de Antonina do Norte
podera revogar a licitacao per razaes de interesse piiblico, no todo ou em parte
ou anular esta licitacao, em qualquer etapa do processo.
21.11 - Os recursos cabiveis serao processados de acordo com e que
estabelece o art. 109 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracaes.
21.12- Os recursos deverae ser interpestos mediante peticae subscrita pelo
representante legal da recorrente dirigida a Comissae de Licitacae do orgao
e/ou entidade da Administracao Publica que premoveu o certame.
21 .13- Os recursos deverae ser protocolados e encaminhades a Comissae de
Licitacae.

i

22 — DOS ANEXOS

.-22.1. Sao partes integrantes e cemplementares deste Edital es seguintes
Anexes:

Anexo I - Termo de Fteferéncia (Projeto Basico);
Anexo ll - Minuta de Propesta de Preces;
Anexo Ill - Minuta de Contrato;
Anexo IV - Declaracao de Habilitacao;
Anexo V - Declaracao de Fates impeditivos;
Anexo VI - Declaracao que nae emprega menor de 18 anes
Anexo VII - Medele de declaracae de enquadramento em regime de tributacae
Anexo VIII - Declaracao de Elaboracae Independents de Propesta

23 - DAS o|sPos|ceEs FINAIS
23.1 - A presente licitacao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que I

seja constatada ilegalidade no processo e/eu no seu julgamento, ou revogada
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per conveniéncia da Administracao, por decisao fundamentada, em que fi '=-°<"
evidéncia a notoria relevancia de interesse da Camara Municipal de Antonina
do None;
23.2 - E vedado ao servidor dos ergaes e/ou entidades da Administracao
Publica da Camara Municipal de Antonina do None, Autarquias, Empresas
Piiblicas eu Fundacaes, instituidas eu mantidas pelo Peder Publico Municipal
de panicipar como licitante, direta ou indiretamente per si, ou por interpesta
pessoa, dos procedimentos desta Licitacae.
23.3 - A homolegacao e adjudicacao da presente Licitacae sera feita pela
auteridade administrativa competente, conforme disp6e o anigo 43, inciso VI,
da Lei n° 8.666/93 de Junho de 1993 e suas pesteriores alteracoes.
23.4 - Os casos emissos neste Edital serao reselvides pela Comissae
Permanente de Licitacae, nos termos da legislacae peninente.
23.5 — Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida nae serao
aceitos.
23.6 — independentemente da sua transcricae, farao pane do contrato todas as
cendicaes estabelecidas no presente Edital e, no que couber, da proposta
cemercial da licitante vencedera.
23.7— O Contrato, Adjudicacae e Homolegacao, da prestacao dos sen/ices
serao efetuados com a empresa vencedera.
23.8- Tedos es documentos apresentados neste cename deverae ser
apresentados em original e/eu per qualquer processo de copia autenticada per
tabeliao de notas; nae sera aceito em hipotese nenhuma, em nenhuma fase do
cename, documentos autenticades pela forma eletronica (AUTENTICACAO
ELETFIONICA).
23.9 — O edital complete e seus anexos, estarao disponivel na sala da
Comissae de Licitacae da Camara Municipal de Antonina do None, localizada a
Hua Roseno de Mates, 58, Centre, Antonina do None/CE, ou ainda selicitado
pelo E-mail:camaramunicipal58@ hotmail.com;
23.10 - Qualquer medificacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo
instrumento de publicacao em que se deu o texto original, reabrindo-se e prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestienavelmente, a alteracao
nae afetar a formulacae das propostas.
23.11 - Nae havendo expediente ou ocorrende qualquer fate supen/eniente que
impeca a realizacao do cename na data marcada, a sessae sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Citil subsequente, no mesmo
horarie e local anteriermente estabelecido, desde que nae haja comunicacao
da Comissae em contrarie.
23.12 - Ne julgamento da habilitacae e das propostas, a Comissae podera
sanar erres ou falhas que nae alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacae e classilioacae.
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23.13 - A homolegacao do resultado desta licitacao nae implicara direito .-
centratacao.
23.14 - A existéncia de precos registrados nae obrlga a Administracao a firmar
as centratacaes que deles poderao advir, facultando-se a realizacao de
licitacao especifica para a centratacao pretendida, sendo assegurado ao
beneficiarie do reglstro a preferéncia de prestacao dos services em igualdade
de condicaes.
23.15 - Os licitantes assumem todos es custos de preparacao e apresentacae
de suas propostas e a Administracao nae sera, em nenhum caso, responsavel
per esses custos, independentemente da cenducae eu do resultado do
processo licitatorio.
23.16 - O licitante devera manter preposto, aceito pelo Consorcie Piiblico de
Saiide, no local do sen/ice, se for o case, para representa-lo na execucao do
contrato.
23.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexes,
excluir-se-a o dia do inicie e incluir-se-a o do vencimento. so se iniciam e
vencem es prazos em dias de expediente na Administracao.

24 - DO FORO

24.1- Fica eleito e fore de Antonina do None, Estade do Ceara, para dirimir
toda e qualquer centrevérsia oriunda do presente edital, que nae possa ser
reselvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro,
por mais privilegiade que seja.

Antonina do None/CE, 09 de marco de 2022.

<’\' Ix. lat. LFiaim hda arbes H de Alencar Silva
Presidents da Comissae Permanente de Licitacae

Camara Municipal de Antonina do None/CE.

/5L.
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ANEXO I - TERMO DE REFERENClA— PROJETO BASICO.
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1. OBJETO
1.1.Centratacao de Prestacao de Services de Consultoria e Acompanhamento
das Atividades Inerentes ao Funcionamento Administrative e Parlamentar bem
como Supone na Aplicacae de Métodos e Rotinas das Atividades da Camara
Municipal de Antonina do None/CE.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O processo legislative é o cenjunto de ates que garante a legitimidade da
lei e dos atos nermativos, notadamente porque, na confeccao dessas normas,
ha decumentacao dos prejetos, dos debates, dos pareceres, das audiéncias
piiblicas, da vetacae, da sancao ou do veto do Chefe do Peder Executive, da
promulgacao, da publicacao e de quaisquer outros documentos peninentes aos
mais diversos casos, que atestem a regular tramitacae do projeto que deu
origem a lei.
2.2. Neste sentido, é que se propae a censultoria legislativa, erientar de forma
estratégica, ebjetiva e clara, e presidents da Camara municipal e vereadores,
para que elaborem prejetes de Lei peninentes, facam escelhas assenivas e
decidam com censciéncia, em prol de seus municipes. lntegradas as
ferramentas de comunicacao interna, buscando aprimorar es relacionamentos
e aumentar a predutividade, o engajamento e até mesmo otimizar e financeire
da organizacao;

3. ESPECIFICACAO DOOBJETO — DETALHAMENTO DOS SERVICOS

LOTE I - CONTRATAQAO DE PRESTAQAO DE SERVICOS DE
CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INEFIENTES AO
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR BEM COMO
SUPORTE NA APLICACAO DE METODOS E ROTINAS DAS ATIVIDADES
DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE.
3.1. a Camara Municipal de Antonina do None, nae dispée de equipe técnica
especializada na gestao de pessoas e capacitacaes para assumir atlvidades
desta natureza, recerre-se a terceirizacao destes sen/ices, por meio de
procedimento onde se busque uma proposta que melher atenda as
necessidades deste ente;
3.2.Prestar de Services de censultoria e acompanhamente das atlvidades
Inerentes ae funcionamento administrative e parlamentar, bem como, o supone
técnico aplicacao de métedes e retinas das atlvidades da Camara Municipal de
Antonina do None.
3.3. Disponibilizacao de técnico preflssional contratado, para execucao dos
sen/ices, podendo estes serem prestados de forma presencial eu remota,

31

°'*/.5
'-'3

I

5'3 -o¢7¢‘\1\

vi;

ad°¢-



1.93

‘J."5
\\0 w~.v-0

CAMARA MUNI ‘ run ee uoatc
PODERLE 5 ‘ mucus: - -W --»~

muuufl 2,

0%‘-<atendendo as determinacoes dos Decretes Oficiais de combate a pandemi
da Cevid19.
3.4. Atendimentos e visitas emergenciais, sempre que for necessario;
3.5. Flesposta de consultas por telefene, diretas e por meio dos sistemas de
comunicacao dispeniveis, come: e-mail, telefene e “on-line”.

4. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE
4.1. Propercienar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao das
obrigacaes contratuais, inclusive, permitir e livre acesso de representantes,
prepostos ou empregados da CONTRATADA as suas dependéncias;
4.2. Fteieitar, no todo ou em pane, sen/ices prestados utilizados pela
empresa fora das especificacoes constantes no edital e seus anexos,
principalmente quante ao termo de contrato, além da proposta da
centratada;
4.3. A analise e conferéncia dos services e, se estiverem em conformidade
com 0 contrato, o aceite;
4.4. Efetuar es pagamentos a CONTRATADA de acordo com as condicaes

estipuladas em contrato e emitir termo de aceite dos services no documento
de cobranca respective eu recusa-lo, per meio de manifestacao formal, com
metivacae e fundamentacae para justificar essa decisao;

5. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAQDES DA CONTRATADA

5.1. Manter durante toda execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes por ele assumidas, todas as condicaes de habilitacae e
qualificacae exigidas na licitacao.
5.2. Prestar es sen/ices licitados em estrita conformidade com as

especiticacaes deste instrumento e do Projeto Basico, es quais serao
executados na sede da Camara Municipal de Antonina do None, come
também de forma remota na sede da Empresa.
5.3. Utilizar de forma privativa e confidencial, es documentos fornecidos

pela Comissae de Licitacae da Camara Municipal de Antonina do None/CE.
5.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuizos materiais ou pessoais causados diretamente ou
per seus empregados ou prepostos, a contratante eu a terceiros.
5.5. Flespensabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer
natureza com pesseal de sua centratacao necessaries a execucao do objeto
contratual, inclusive es encargos relatives a legislacae trabalhista e as
despesas com Iocemocae, hespedagem e alimentacae para a assessoria
ostensiva semanal e mensal.
6. PROPOSTA

W
,‘ 3‘

' '\. '>\mg__,,‘-av“

(I
._¢f"

Iran‘!



§'@Il@I(*Tl

0'3
,3!

~“"'fiu.|a¢°¢

c °°rl0""fn¢

CAMARA MUNI '9 |NA DD NORTE

PQDER LE <,* +0552’ _ . NINENSE 8 |:Ls__=i
3 1

6.1. As licitantes deverae apresentar em suas propostas o menor va %%
referente aos sen/ices Iicitades, devendo estar inclusas todas as despesa '°-"*"““
necessarias a plena execucao dos sen/ices.
LOTE I - CONTRATACAO o: PRESTACAO o: scnvrcos o:
CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR BEM COMO
SUPORTE NA APLICACAO DE METODOS E ROTINAS DAS ATIVIDADES
DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.

DE PREST
SEHVICOS DE CONSULTORIA
ACOMPANHAMENTO DAS A
INERENTES AO

01 ADMINISTRATIVO E PAHLAMENTAR -
COMO SUPORTE NA APLICACAO D
METODOS E ROTINAS DAS ATIVIDADE
DA CAMAFIA MUNICIPAL DE ANTONIN
DO NOHTE.

7. DOS SERVICOS
7.1. Tedos es sen/ices estao descritos nas obrigacees - direito e deveres da
centratada.
8. VIGENCIA DE CONTRATO E PRESTACAO DO SERVICO
8.1. A prestacao do service pela CONTRATADA tera inicie somente apes a
assinatura da Ordem de service.
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
periodes, no interesse da Administracao, llmitada a um total de 60
(sessenta) meses, em conformidade com e disposto no inciso ll, do Anige 57
da Lei ng 8.666/93 e suas alteracees, combinada com a Lei n9 9.648 de
27/05/1998, tendo validade e eficacia legal apes a publicacae do seu extrato
nos Diaries Oficiais e flanelegrafo da Camara Municipal de Antonina do
None/CE.
8.3. O Contrato podera ser repactuade, na hipetese de ocorréncia de fates
imprevisiveis e/ou previsiveis, porém de censequéncias incalculaveis
durante a gestao contratual, bem come ocorra majoracao legal de precos,
desde que obsen/ado o interregno minime de 12 (doze) meses, contados a
panir da apresentacae da proposta, eu da eltima repactuacao, visando
adequacae aos novos precos de mercado e mediante demenstracao
analitica da variacao dos cemponentes de custos, devidamente justificada;
8.4. Para a repactuacae acima mencienada, a CONTRATADA devera
apresentar planilhas que evidenciem analiticamente a variacao dos custos,
devidamente comprevada e justificada. A cemprevacao podera ser feita per L
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meio de notas fiscais de matérias-primas, pecas e/ou equipamentos, e
outros documentos centemporansos a época da elaberacao da proposta s
do memento do pedido de repactuacao, cabendo ao contratante,
justificadamente, aceitar eu nae, aplicande-ss e indice legal sm vigor;
8.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas cendicess
contratuais, es acréscimos e/ou suprsssess no quantitative do objeto
contratado, até e limite ds 25% (vinte s cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforms e dispeste no § 1° do an. 65 da Lei Federal
n9. 8.666, de 21 de Junho ds 1993 s suas alteracees pesteriores.
9. DO PAGAMENTO
9.1 - Os pagamentos dos sen/ices serao efetuados pela Tesouraria da
Camara Municipal ds Antonina do None, através depesito bancario eu TED
em nome da futura centratada, até o 30° (trigésime) dia do mes, mediante
nota fiscal devidamente empenhada
10. sAuce:s ADMINISTRATIVAS:
10.1 A proponents licitante declarada vencedera, que for cenvecada dentro
do prazo ds validade da sua proposta, que ss rscusar injustificadamsnts a
celebrar o contrato, dentro de 05 (cinco) dias a contar da netificacao da
Administracao, falhar no eumprimento do contrato, componar-ss de mode
inidenee, garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, sujsitar-ss
em multa pecuniaria no percentual ds 5% (cinco per cento) calculado sobre
o valor da sua proposta, e sujeitar-ss-a ainda em demais penalidades legais,
dsscritas no instrumento convocaterio/edital s na minuta do contrato
administrative, s sm conformidade com o que prsscrsvs a Lei 8.666/93.
10.2 - Este termo faz pane integrante do edital s da minuta do contrato
administrative para todos es efeitos legals e ds direito.
11. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DA FORMA DE PAGAMENTO.
11.1- Os services deverae ssr iniciados no primeiro dia U111 imediatamente
posterior ao dia da assinatura do contrato;
11.2- Os services executados psla centrata estarao sujsitos a acsitacae
plena pelo fiscal do contrato;
11.3- A auteridade superior cempstsnts do ergao contratante dssignara um
fiscal do contrato, cujo prepesite, entre outras atribuicess, sera a confsréncia
dos sen/ices executados com as sspecificacees contidas no presents
instrumento ds contrato. Case es services sstsjam sm desacordo com as
sspscificacees contratadas, o fiscal do contrato nae atsstara a execucao dos
mesmos e/ou e fara com rsssalvas;
11.4- A centratada ficara obrigada a substituir, no prazo de 48 (quarenta s
oite) horas, o ssu pré-pesto (rssponsavel técnico), quando constatada nos
services executados em desacordo com e avencado no presente termo,
impsricia e/ou imprudéncia e/ou nsgligéncia do(a) preflssional;
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11.5- A contratada ficara obrigada a refazer, imediatamente, sem onu ,q;Z“w1‘
nenhum para a contratante, os servicos que vierem a ser recusados pelo
fiscal do contrato. _ _
12 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO DA EXECUQAO DO
CONTRATO
12.1- Sera nomeado servidor da contratante, por meio de ato administrativo,
para realizacao do acompanhamento e fiscalizacéo da execucao e
cumprimento dos termos do contrato, cujas atribuicoes 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:
— Especificacoes do objeto contratado;
- prazo e local de execucao dos servicos;
12.1.2- Esclarecer diividas do preposto/representante da contratada que
estiverem sob a sua alcada, encaminhando as areas competentes os
problemas que surgirem quando Ihe faltar competéncia;
12.1.3- Verificar a execucao do objeto contratual, proceder a sua medicéo e
formalizar a atestacéo. Em caso de dflvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio
para que efetue corretamente a atestacao e/ou medicao;
12.1.4- Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relacéo contratual
(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 sancoes cabiveis;
12.1.6- Receber a fatura de cobranca, conferindo: — se as condicoes de
pagamento do contrato foram 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 condicoes de sua
habilitacao, qualificagao e regularidade fiscal, com a solicitagéo dos
documentos necessarios a avaliagéo;
12.1.8- Atestar o recebimento dos sen/icos, obsen/ando o que dispuser 0
contrato e/ou empenho, rejeitando os sen/icos que estejam em desacordo com
as especificacoes do objeto contratado. A acao do fiscal, nesses casos, devera
observar o que reza o termo de contrato e 0 ato convocatorio da licitacao que
decorreu o contrato, principalmente em relagéo aos prazos ali previstos;
12.1.9- Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de diiividas
técnicas, administrativas ou juridicas, inclusive quanto a possiveis aplicacoes

35



l'\

imrnuiu DO IIORTE

A 5}
CAMARAMUNI i .

PODER h

de adverténci
em

mm no moans
LE <, ***'*, NINENSE

as e/ou multas por
presa contratada"

12.1.10- ju

or
‘Man I’

ii:-Task

.9’ ‘A

descumprime

ntar aos aut
acompanham

nto do contrato por

os toda documentac"
ento da execucao d

que se fizer necessari
12.1.11- M

.--—--=..,_ 9“d44
Tl -. .9_ >1.

49‘(Q
tiva a fiscaliz "

o contratual a

contato com
ntir o cumprime

12.1 12

ao rela acao e
0 objet , rquivand

0;
anter o repr

gara nto int
. - Buscau ,. .

a0
0, por copia,

esentante da
egral do contra '

ar obrigatoria
x|l|o junto as '

atest "

contratada com vistas
to,

mente, no caso de duvidas quanto ao AT
areas competentes para que se efet

acao;
12.1.13- encaminhar a nota fisc
competente, visando 0
12.2- Das r

A 1

ESTO,
ue cor

al/fatu
pagam

espons
2 2 1

retamente

ra devidamente atestada ao setor
ento.

abilidades do fiscal de contratos:
. . - ADMINISTRATIVA: O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo

servidor, devem ser leais a Administracao, cumprindo suas funcoes com
obsen/ancia aos principios tais como urbanidade, probidade e eficiéncia,
executando suas atribuicoes sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre
a buscar a resolucao administrativa das questoes a ele apresentadas, o que,
cenamente, contribuira para se evitar exageros de conduta e até o abuso de
autoridade. Condutas incompativeis com as fungdes de Gestor e/ou Fiscal do
contrato podem ensejar aplicacao de sancoes administrativas, logicamente
apos o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa e o
contraditorio. Ou seia, decorre de gestao/fiscalizacae irregular do contrato,
quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal
do contrato agiu em desconformidade com seus deveres funcionais,
descumprindo regras e ordens Iegais.
12.2.2- PENAL: Quando a falta cometida pelo sen/idor for capitulada como
crime, dentre os quais se incluem os previstos na Segao Ill do Capitulo IV da
Lei Federal n9. 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, diz-se que cometeu
ilicito penal, passive! de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades
de pena. Ou seja, os crimes estao tipificados em lei, principalmente no Codigo
Penal. Na hipotese de cometimento de ilicito penal, 0 Ministério Publico sera
comunicado, independentemente da abertura de processo disciplinar.
12.2.3- CIVIL: Quando, em razao da execucao irregular do Contrato, ficar
comprovado dano ao erario, o Gestor e/ou Fiscal do contrato sera chamado
para ressarcir os cofres publicos. Para esse fim, devera ser demonstrado 0
dolo ou a culpa do agente, essa ultima por negligéncia, impericia ou
imprudéncia. Se o dano for causado a terceiros, respondera o sen/idor a
Fazenda Publica, em acao regressiva. Ou seja, se houver dano ao erario, a
Administracao, através de processo administrative, comunicaré 0 Gestor e/ou
Fiscal do contrato para efetuar o recolhimento da importancia necessaria ao
ressarcimento do prejuizo. O Gestor e/ou Fiscal do contrato podera se recusar
a recolher a importancia, hipotese em que a Administracao devera recorrer
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Judiciario. As sancoes civis, penais e administrativas sao cumulativa kg
independentes entre si. No caso de absolvicao criminal, a responsabilidad “"’-°"‘
administrativa sera afastada.
13- DA nEsc|sI\o CONTFIATUAL
13.1 - A rescisao contratual podera ser:
13.1.1 - Constitui motivo para a rescisao do instrumento de contrato,
independentemente de notificacao judicial, o descumprimento por qualquer
uma das partes, das clausulas contratuais e as hipoteses previstas nos art. 77,
78 e 79 da Lei Federal n9. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteracoes, ficando
facultado a sua denuncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente
a outra com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, sem prejuizo das sancoes
legais, 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 terceiros, em consequéncia do
inadimplemento das condicoes contratuais;
13.1.3 — O contrato podera ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de
qualquer das partes, através de simples notificacao por escrito, entregue
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento e, ainda:
a) Por conveniéncia da CONTRATANTE, através de manifestacao unilateral,
espontanea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, nao cabendo a
CONTRATADA direito a reclamacao ou indenizacao;
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso,
interpelacao judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
b.1 - Faléncia ou liquidacao da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou incorporacao 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- lncapacidade, desaparecimento, inidoneidade financelra, ou, ainda, ma fé
da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorizacao da CONTRATANTE,
transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste
contrato.
13.1.4 — O contrato podera ser rescindido, no todo ou em parte, por mutuo
acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da
vontade do CONTRATANTE e que tornem impossivel a execucao do mesmo
Antonina do Norte/CE, de de 2022.

Antonio Romulo Sampaio Ribeiro
Presidente da Camara Municipal de Antonina do Norte/CE. %
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MINUTA DE PROPQ§TA QE. PEEQ_Q§

A
comssiio PERMANENTE as ucrrAcAo
cAmAnA MUNICIPAL as ANTONINA no NORTE.
TOMADA 0: Pnecos 11=- .o2.o1 -cum.
(Ml.mlcipl0)- (UF). . do do .

Em atendimento a sua solicitacao, apresontamos para sua apraciacao nossa
proposta do precos para a execucao dos senrioos dispostos na Tomada de
Precos supracitada, conforme Planilha do Procos em anexo, e sagundo
discriminacao o oondiooes abaixo:

oAnos PARA A Ei.AoonAcAo DA PROPOSTA couEaciAL=
a) Somente serao abertas e lidas, na prosanca dos interessados. as propostas
dos licitantes previamente habilitados nos termos deste Edital. a serem
apresentadas em 01 (uma) via impressa, do forma a nao contar folhas soltas,
sem emondas, rasuras ou borroes, contidas em involucros opacos fochados e
lacrados do forma tal que tome detoctavel qualquer intento do violacao do sou
conteiido, ospocificando o Objeto do forma clara e inequivoca, o ainda
contendo;
b) A razao social e o numero do CNPJ;
c) lndicacao do nome e numero do banco, agéncia e conta corrento para efeito
do pagamento;
d) Prooos unitario e total, expresses em algarismo o por extenso, do forma
clara e precisa, Iimitado rigorosamente ao objeto desta licitacao, sem
alternativas do propos ou qualquer outra condiqao que induza 0 julgamento a
ter mais do um resultado;
e) Em caso do divergéncia entre os precos unilario o total, sera considerado o
primeiro e entre os expresses om algarismo e por exlenso, prevalecora o
ultimo;
f) O prazo do execucao do objeto contratual sera para do 12 (doze) meses, e,
devera ser contada da data do emissao da Ordem do Sorvico;
g) O prazo de validade do proposta sera do no minimo 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data do entrega das propostas;
h) Declaracao expressa do que nos preoos contidos na proposta escrita e
naqueles que, porventura, vierem a ser otertados por meio do lances verbais
estao incluidos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes
e outros.
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i) Na conducao e julgamento deste certame é vedado o uso de qua 6: er
elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou resen/ado que pos -'
ainda que indiretamente, elidir qualquer dos principios ou 0 julgamento
equitativo da licitacao.
j) Nao se considerara qualquer oferta de vantagens nao estabelecida neste
Edital, inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Bem como nao se
admitira Proposta de Pregos que apresente precos unitarios, parciais, totals ou
global simbolicos, irrisérios, de valor zero, excessivo ou manifestamente
inexequiveis.
I) Para auxiliar na analise, avaliagao e comparacao das Propostas de Precos, a
Comissao Permanente de Licitacao podera solicitar aos licitantes os
esclarecimentos que julgar necessario a respeito de sua Proposta, inclusive o
detalhamento dos precos unitarios. 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 Pregos.
m) As Propostas de Precos que atenderem em sua esséncia aos requisitos do
Edital e seus Anexos serao verificados quanto a erros, os quais serao
corrigidos da segulnte forma:
m.1) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecera o valor por extenso.
m.2) Erro de multiplicacao do preco unitario pela quantidade correspondente:
sera retificado mantendo-se o preco unitario, a quantidade e corriglndo-se 0
produto.
m.3) Erro de adicao: sera retificado, consen/ando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma.
n) Se o licitante nao aceitar as correcoes feitas nos termos supracitados, sua
Proposta de Precos sera rejeitada e desclasslficada.
o) Apos a analise das Propostas de Precos, serao desclassificadas, com base
nos Artigos 40, inciso X, e 48, incisos I e ll, da Lei n9 8.666/93, as Propostas
que:
0.1) Apresentar preco global superior ao orcamento estimado para os sen/icos
pelo orgao requlsitante da licitacao;
0.2) Nao atenderem as exigéncias contidas neste certame.
p) - No caso de empate das Propostas:
p.1- Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagao
para as Microempresas-ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s, de acordo
com o Art. 59 do Decreto n9 6.204, de O5/09/2007. Entende-se por empate
aquelas situacoes em que as Propostas apresentadas pelas mesmas sejam
iguais ou superiores em até 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 segulnte forma:
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classificada sera comunicada via contato telefonico ou e-mail eletronico pe ‘V ‘"~—“="“"
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 timbrado, de forma clara e
precisa, nao podendo ser manuscrita, nem conter rasuras ou entrelinhas,
assinada pelo licitante 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
classificacae, as demais ME e EPP, a apresentacae de nova Proposta, no
prazo e na forma prevista na alinea “a” deste item.
c) Se houver duas ou mais ME e/ou EPP com Propostas iguais, sera realizado
sorteio, em ato publico para estabelecer a ordem em que serao convocadas
para a apresentacae de nova Proposta, na forma das alineas anteriores.
p.3- Se nenhuma ME ou EPP satisfizer as exigéncias deste Edital, ou ainda
nao existindo ME ou EPP participante, permanecera a classificacao inicial e
sera considerado vencedor do cename o licitante detentor da Proposta
originalmente de menor valor.
p.4- Procedida a classificacao e constatando empate entre duas ou mais
Propostas de Pregos, e nao for o caso de utilizacao da preferéncia do subitem
anterior, o desempate far-se-a obrigatoriamente através de sorteio, depois de
obedecido ao disposto no § 2° do Art. 39 da Lei n9 8.666/93, em ato publico,
para o qual todos os licitantes classificados serao convocados em horario e
local a serem definidos pela Comissao Especial de Licitacao. Decorridos 30
(trinta) minutos da hora marcada, sem que comparecam todos os convocados,
o sorteio sera realizado a despeito das auséncias.
q) Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administracao podera
utilizar-se da previsao contida no Art. 48, §3°, da Lei Federal n9 8.666/93.
r) A proposta apresentada devera conter assinaturas do represente da
empresa, em todas as folhas, dando ciéncia que os mesmos assinam em
conjunto.
s) Apos apresentacao da proposta comercial nao cabera desisténcia, sob pena
de aplicacao das punicoes previstas na Clausula - “DAS SANQOES
ADMINISTRATIVAS”.

LOTE | - CONTRATAQAO DE PRESTAQAO DE ssnvicos DE
CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES meneures Ao
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PAFILAMENTAR BEM COMO
supome NA AP|.|cAcAo DE METODOS E ROTINAS DAS ATIVIDADES
DA cA|v|AnA MUNICIPAL DE ANTONINA no NORTE/CE.
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Servicos do Consultoria e
Acompanhamento das
Atividades Inerentes ao
Funcionamento Administrativo

01 . -Suporte na Aplicacao de
Métodos e Fiotinas das
Atividades da Camara
Municipal de Antonina do
Norte.

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 o Sr.

, Carteira de
identidade n°. expedida em _/_/_, Orgao
Expedidor e CPF n° , como
representante legal desta empresa.

Proponente:
CNPJ n9:
Valor Mensal da Proposta: Fl$ ( ).
Valor Global da Proposta: Fl$ ( ).
Dados bancérios:
Prazo de Execugao: ) meses.
Validade da Proposta: ( ) dias.

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura do Proponente
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ANEXO |||
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
publico interno, com sede na , Ceara, inscrito no
CNPJ/MF sob o n9 , neste ato representado
pelo(a) Secretario(a), Sr(a). , portador(a) do CPF n9.

, e HG n9 , doravante denominado
de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa , com
sede , inscrita no CNPJ ,
representada neste ato por , portador(a) CPF
ng. e HG n9 , ao fim
assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de Tomada de Precos n9 , em conformidade com o que
preceitua a Lei Federal n9 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes
posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e
condicoes a seguir ajustadas:

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

, obsen/adas as normas e condigoes do presente
contrato e as disposicoes contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei n9 8.078, de 11/09/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor, Decreto n9
6.204/07, Lei Complementar n9 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n9 155/2016, de 27
de outubro de 2016, Decreto Federal n9 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 demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposicoes
estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1- CONTRATAQAO DE PRESTAQAO DE sEav|cos DE CONSULTORIA E
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES A0
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAF-l BEM COMO

i
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SUPOFITE NA APLICACAO DE METODOS E FIOTINAS DAS ATIVIDADE a 2
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE. %“"3"°“’w'

CLAUSULA TERCEIFIA - Do Pneco

3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTFIATADA pela execucao do objeto
deste contrato referente, 0 valor Mensal de RS __i
( _ ), perfazendo o valor global de R$
(_, ), sujeito as incidéncias tributarias normals.

.-CLAUSULA QUARTA - DA DunAcAo Do CONTFIATO

4.1- O Contrato tera vigéncia de ( ) 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 do 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 contratual.
4.2. Toda prorrogacao de contratos sera precedida da realizacao de pesquisas
de precos de mercado ou de precos contratados por outros orgaos e entidades
da Administracao Publica, visando a assegurar a manutencao da contratacao
mais vantajosa para a Administracao, em relagao a realizacao de uma nova
licitacao.
4.3. O contrato nao podera ser prorrogado quando:
4.3.1. A Contratada esteja suspensa de Iicitar e impedida de contratar com a
Administracao, nos termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n° 8.666, de 1993, ou
tenha sido declarada inidonea para Iicitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os efeitos;
4.3.2. A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condicoes de habilitagao e qualificacao exigidas na
licitacao;
4.3.3. A Contratada nao concordar com a eliminagao, do valor do contrato, dos
custos fixos ou variaveis nao renovaveis que ja tenham sido pagos ou
amortizados 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 necunsos
5.1- As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta da dotacao
orcamentaria n9.: I - _ com
recursos diretamente arrecadados ou transferidos da CAMARA MUNICIPAL
DE ANTONINA DO NORTE, consignado no orcamento municipal de 2022.
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CLAUSULA SEXTA - DO FIEAJUSTAMENTO DE PFIECO
6.1. Sera admitido 0 reajuste dos precos dos servicos continuados contratados
com prazo de vigéncia igual ou superior a 12 (doze) meses, desde que
observado o interregno minimo de O1 (um) ano, mediante a aplicacao do indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (lPCA)e/ou 0 disposto na Lei n9
8.666/93, art. 65, §1Q.
6.2. O interregno minimo de 1 (um) ano sera contado:
a. Para 0 primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentacae das
propostas constante do Edital;
b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a panir da data do fato gerador
que deu ensejo ao ultimo reajuste ocorrido ou precluso.
6.3. O prazo para a Contratada solicitar 0 reajuste encerra-se na data da
prorrogagao contratual subsequente a data em que se completou 0 computo do
interregno minimo de 01 (um) ano, ou na data do encerramento da vigéncia do
contrato, caso nao haja prorrogagao.
6.3.1. Caso a Contratada nao solicite o reajuste tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrera a preclusao do direito ao reajuste.
6.3.1.1. Se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste so
podera ser pleiteado apos o decurso do novo interregno minimo de O1 (um)
ano, contado na forma prevista neste Edital.
6.3.1.2. Caso, na data da prorrogaoao contratual, ainda nao tenha sido
divulgado 0 novo indice de reajuste adotado, a Contratada devera solicitar a
insercao de clausula no termo aditivo de prorrogacao que resguarde 0 direito
futuro ao 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 vigéncias
iniciadas observando-se 0 segulnte:
a. A partir da data em que se completou o 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;
6.5. A decisao sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo maximo de
30 (trinta) dias, contados a panir da data da solicitaoao da Contratada.
6.6. Os reajustes serao formalizados por meio de apostilamento, exceto
quando coincidirem com a prorrogagao contratual, caso em que deverao ser
formalizados por aditamento ao contrato.
CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTHATACAO, |=|scA|.|zAcAo E
ALTERACAO D0 CONTRATO
7.1 - Nao sera permitida em hipotese subcontratagao para os sen/loos objeto
deste certame.
7.2 - A fiscalizacae 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
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entrega dos bens e/ou sen/icos, anotando em registro proprio tod ~ as
ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for necessari '-==»
regularizacao de falhas ou defeitos obsen/ados.
7.3 — A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de
imperfeigoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei Federal n“ 8.666/93 e suas alteracoes.
7.4 — 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 regularizacao eventualmente
envolvidos, determinando 0 que for necessario a regularizacao das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.
7.5- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, acréscimos 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 § 19, art. 65, da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.

CLAUSULA OITAVA - DA FOFIMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS E D0
PAGAMENTO
8.1. - A licitante vencedora devera executar os sen/icos de acordo com o
Termo de Fieferéncia.
8.2- Nenhuma alteracao podera ser introduzida nas condicoes basicas e
especificas deste edital e seus respectivos anexos, sem a prévia e expressa
autorizacao da ADMINISTRACAOPUBLICA.
8.3- Qualquer alteracao a ser introduzida no planejamento ou nos padroes de
execucao dos sen/icos, quando proposta pela licitante vencedora, devera ser
feita por escrito e so sera executada se for previamente analisada e aprovada,
também por escrito, pela ADMINISTFIACAOPUBLICA.
8.4- A licitante vencedora nao podera ceder, transferir ou subempreitar, no todo
ou em parte, a execucao dos sen/icos 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 instrumento contratual.
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 CAMAFIA 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.
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8.7- As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
representante deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil pa
a adocao das medidas convenientes.
8.8-O prazo para o inicio da prestacao dos sen/icos fica fixado em até 05
(cinco) dias Liteis contados a partir da data do recebimento da Ordem de
Servicos.
8.9 - O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data da apresentacae da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
8.10 - O pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo sen/idor
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o
detalhamento dos servicos executados.
8.11 - O “atesto” fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os sen/igos efetivamente
prestados.
8.12 - Havendo erro na apresentacae 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 onus para a Contratante.
8.13 - Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:
8.13.1 - Nao produziu os resultados acordados;
8.14 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minima exlgida;
8.15 - Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a
manutencao das condicoes 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 depésito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na Iegislacao vigente.
8.17 - Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.18 - A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha
a ser efetuada pela Contratada, que pon/entura nao tenha sido acordada no
contrato.
8.19- Os servicos presenciais contratados deverao ser prestados na CAMAFIA
MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, correndo todos os eventuais custos
relativos a passagens, hospedagem, condugao, deslocamento, alimentacae,
seguros e demais despesas necessarias a execucao dos sen/icos a expensas
da contratada;
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8.20- Os servicos nao presenciais podoao ser prestados do qualquer luga ‘-a__\A.@’”
critério da contratada, por demanda Consultiva ilimitada, prestada por escrito "'°"”
através do correio eletronico (e-mail) ou por tolofono, do forma convencional
via Consulta Escrita formalizada a Contratada.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACCES DA CONTRATANTE
9.1. Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao do
Ordem do Sen/ico.
9.2. Proporcionar a CONTFIATADA todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o
fornecimento do objeto do certame, consoanto estabelece a Lei Federal n9
8.666/1993 e suas alteracoes.
9.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através do sua unidade competente,
podendo, em decorrencia, solicitar providéncias da CONTRATADA, que
atendera ou justificara do imediato.
9.4. Notificar a CONTRATADA, do qualquer irregularidade decorrente da
execucao do objeto contratual.
9.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigoes
estabelecidas neste contrato.
9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
9.7. Exigir o cumprimento do todos os compromissos assumidos pela
Contratada, do acordo com as clausulas contratuais e os termos do sua
proposta.
9.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imporfeigoes, falhas ou
irregularidades constatadas nos servicos prestados, para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessarias.
9.9. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove o
correto e tempestivo pagamento do todos encargos providenciarios,
trabalhistas, fiscais o comerciais decorrentes da execucao deste Contrato.
9.10. Receber o objeto do contrato, através do Setor responsavel por sou
acompanhamento e fiscalizacao, em conformidade com o art. 73, II, da Lei n9
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DAs ooRIoAcoEs DA CONTRATADA
10.1. A Contratada, além da disponibilizacao do mao do obra, dos
equipamentos e materiais necessarios a perfeita execucao dos son/icos, bem
como das obrigacoes constantes neste Edital, obriga-se a:10.2. iniciar, as
atividades de forma imediata apos o recebimento do autorizacao do
Contratante, a prestacao dos son/icos nos respectivos locais visitados de forma
cronolégica prevendo, informando, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo
ou que a impossibilite do assumir o sen/ico conforme o estabelecido.
10.3. Apresentar, antes do inicio das atividades a serem realizadas nas
dopendéncias do Contratante, relacao do possoal a ser alocado nos
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respectivos son/loos, com dados pessoais do identificacae o mant'¢ 13-‘?
- - - 1 - Q 2'5‘ “rigorosamente atualizada, so for o caso. A crItorIo do Contratante podem so ,

ainda, solicitados documentos complementares, tais como: documontacao
comprobatoria do idoneidade o do qualificacao profissional dos profissionals
que trabalharao nas dopondoncias do Contratante, Carteira Profissional,
Carteira do SaL'Ido o ficha individual completa, da qual constarao todos os
elementos necessarios a perfeita idontificacao do cada profissional.
Apresentar, quando solicitado, comprovantes do pagamentos do beneficios e
Encargos Socials e Trabalhistas.
10.4. Manter, durante o son/ico nas dopendéncias do Contratante, sous
empregados, devidamente uniformizados, portando, sua identificacae, com seu
nome, funcao e o nome da Contratada, nao sendo admitidos unlformes
incomplotos, sujos ou com mau aspecto.
10.5. Selecionar o treinar rigorosamente sous empregados, obson/ando
qualidades tais como polidoz, discricao, tato para lidar com o publico, ficando a
Contratada, para todos os efeitos legals o administrativos, rosponsavel perante
o Contratante e terceiros pelos atos o omissoes por elos praticados no
desempenho do suas funcoes.
10.6. Assumir do forma integral e ilimitada a vinculacao trabalhista exclusiva
dos sous empregados, no desempenho dos servioos objeto deste Contrato,
rospondendo por todo o qualquer onus suportado pelo Contratante, decorrente
do eventual condenacao em demanda trabalhista proposta por sous
empregados, autorizando, desde ja, a rotencao dos valores correspondentes
aos créditos oxistontos deste Contrato e do outros porvontura existentes entre
as partes.
10.7. Prestar, no prazo maximo do 72 (setenta o duas) horas, todos os
esclarecimentos que forem solicitados polo Contratante, cujas roclamacoos so
obriga prontamente atender, designando um representante ou preposto com
poderes para tratar com o Contratante.
10.8. Instruir a mao do obra quo venha a prestar sen/icos nas dopendéncias do
Contratante ou a manter contato direto com seus servidores ou prestadores do
sen/icos, quanto as necessidades do acatar as orientacoos do preposto do
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas.
10.9. Permitir ao Contratante a fiscalizacao, a vistoria dos servicos o o acesso
as suas dependéncias, bem como prestar, quando solicitadas, informacoos
visando o bom andamento dos son/icos.
10.10. Providenciar, imediatamente apos o recebimento do solicitacao do
Contratante, o afastamento do qualquer empregado ou proposto que embarace
a fiscalizacao ou que so conduza do modo inconveniente ou incompativel com
o exercicio das funcoes que Ihe forem atribuidas, ou, ainda, aquele que, a
critério do Contratante, nao esteja habilitado e/ou qualificado para a prestacao
dos servicos.
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10.11. Assegurar ao Contratante o direito do fiscalizar, sustar, recusar, man
desfazer ou refazer qualquer sen/ico que nao esteja do acordo com a técnica
atual, normas ou ospocificacoes o que atentem contra a sua seguranca ou a do
terceiros, ficando corto do que, om nenhuma hipotese, a falta do fiscalizacae
do Contratante oximira a Contratada do suas responsabilidades provenientes
do Contrato.
10.12. Atender do imediato as roclamacoos do Contratante sobre a execucao
do sorvico. No caso do recusa ou demora por parte da Contratada do
atendimento a qualquer roclamagao do Contratante, podera este confiar a
outrem a execucao dos son/igos reclamados a expensas da Contratada, cujas
despesas serao descontadas, do uma so vez quando do pagamento mensal
subsequente devido pelo Contratante, nao cabendo impugnacao do seu valor o
sem prejuizo das penalidades cabiveis.
10.13. Controlar a frequéncia dos seus empregados quo venham a prestar
sen/icos nas depondéncias do Contratante, rosponsabilizando-so pela
fiscalizacao diaria doles, inclusive no poriodo noturno o especialmente nos
horarios do substituigao dos plantonistas que, om nenhuma hipotese, poderao
so retirar dos prédios portando volumes ou objetos sem a devida autorizacao.
10.14. Operar e agir com organizacao completa, fornocondo a mao do obra
nocossaria a execucao dos son/icos objeto do Contrato, realizando, também,
todas as atividades inorontos a dirocao, coordonacao, fiscalizacao,
administragao e execucao dos sorvicos.
10.15. Conduzir seus trabalhos om harmonia com as atividades do
Contratante, do modo a nao causar transtornos ao andamento normal do sous
sen/icos o horarios estabelecidos om normas intornas, nem quaisquer onus
relativos ao uso do recursos materiais ou humanos.
10.16. Executar os sen/icos obedecendo as técnicas apropriadas o com
emprego do mao do obra especializada, materiais e técnica do primeira
qualidade, observando oriontacao do Contratante.
10.17. Rosponsabilizar-so por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes
do imporfoicoos técnicas ou vicios pré-existentes nos equipamentos, os quais
nao implicam om corresponsabilidade do Contratante ou do sous agentes ou
prepostos, sendo que a regular fiscalizacae dos son/icos polo Contratante nao
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada.
10.18. Manter disponibilidade do possoal om nivois que permitam atender a
Contratante, bom como impedir que a mao do obra que cometer falta
disciplinar qualificada, como do natureza grave, seja mantida ou retorne as
instalacoos do Contratante.
10.19. Rosponsabilizar-so pela execucao dos sorvigos contratados, obrigando-
so a reparar, exclusivamente as suas expensas o dentro dos prazos
estabelecidos, todos os defeitos, orros, falhas, omissoos o quaisquer outras
irregularidades vorificadas na execucao dos servicos.
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10.20. Arcar exclusivamente com todos os custos relativos a realiza -1. 3'9~

completa do son/ico contratado, encarregando-se do rospoctivo custo do to - '°-°"'
a mao do obra o demais insumos nocessérios ao cumprimento do contrato.
10.21. Assumir o onus pelo recolhimento do todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuicoes ou emolumentos fodorais, estaduais o municipais, seguro do
acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os sen/loos objeto
do Contrato, apresentando os comprovantes, quando solicitados polo
Contratante.
10.22. Assumir todas as responsabilidades legais, danos materiais ou pessoais
que forem causados a terceiros, seja por atos proprios da Contratada, seja por
atos do seus oporarios ou prepostos, sem que isso venha a reduzir o direito do
Contratante do exercer a mais ampla o completa fiscalizacae dos trabalhos
contratados, por meio do responsavol designado para este fim.
10.23. Flolatar ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade obson/ada
nos locais do prestacao do son/ico o que possam representar risco ao
patrimonio, a documontacao, aos servidores o contribuintes.
10.24. lndicar um supon/isor para realizar periodicamente, om conjunto com o
Contratante, o acompanhamento técnico das atividades, visando a qualidade
da prestacao dos son/icos.
10.25. Rosponsabilizar-so pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a terceiros decorrentes do sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacae do Contratante
em sou acompanhamento.
10.26. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condicoes que
culminaram om sua habilitacao.
10.27. Solucionar eventuais defeitos apresentados nos equipamentos, através
do conserto do compononto defeituoso ou através do substituicao por outro
com caracteristicas e qualidade igual ou superior, sem onus a
CONTRATANTE, no prazo maximo do 30 (trinta) dias;
10.28- Pagar sous empregados no prazo previsto om lei, sendo também do
sua responsabilidade o pagamento do todos os tributos que, direta ou
indiretamente, incidam sobre a prestacao dos son/icos contratados inclusive as
contribuiooos providonciarias fiscais o para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros do acidentes do trabalho etc, ficando oxcluida qualquer solidariedade
da CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE por eventuais autuacoos
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA,
com reforoncia as suas obrigacoos, nao so transforo a CAMARA MUNICIPAL
DE ANTONINA DO NORTE;
10.29-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documontacao referente ao
pagamento dos tributos, seguros, encargos sooiais, trabalhistas o
previdonciarios relacionados com o objeto do CONTFIATO;
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10.30-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos Wt
forem causados a Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes -- “A”-°"‘“
prestacao dos son/icos;
10.31 - Todo material e/ou equipamentos nocessarios a realizacao dos sorvicos
serao do responsabilidade da Contratada, bom como todas as despesas com
alimontacao e deslocamentos nocossarios para a prestacao dos sen/icos.
10.32 — Emissao do rolatorios dos sorvicos prestados;
10.33 — Disponibilizar pelo menos 01 (um) funcionario do nivol superior, com
experiéncia na area do atuaoao deste objeto, para permanecer no minimo 20
(vinte) horas semanais em trabalho presencial junto a CAMAFIA MUNICIPAL
DE ANTONINA DO NOFITE ou do forma remota, conforme o caso.
10.34 - Seguir plena o fielmento as especificacfios contidas no Termo do
Roforoncia - ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA PFIIMEIRA - DAS SANCCES ADMINISTRATIVAS
11.1. O licitante que ensejar 0 retardamento da execucao do certame, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se
do modo inidonoo, fizer doclaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citacao e da ampla defesa, ficara impedido do Iicitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo do até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
roabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo do contrato o das demais
cominacoos logais.
11.2 — A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso do
inexecucao total ou parcial do contrato, erro do execucao, execucao imporfoita,
mora do execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
informaooes prestadas, garantida a prévia defesa:
I — advorténcia, sancao do que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.“ 8.666/93,
podera ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes o responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
dos sen/icos da Contratante, desde que nao caiba a aplicacao do sancao mais
grave.
ll - multas (que poderao ser recolhidas om qualquer agéncia integrante da
Redo Arrecadadora do Recoitas Federals, por meio do Documento do
Arrocadacao Municipal — DAM, a ser preenchido do acordo com instrucéos
fornocidas pela Contratante);
a) do 0.3% (trés décimo por cento) sobre o valor contratual total do exercicio,
por dia do atraso na prestacao dos servigos ou indisponibilidado do mesmo,
llmitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) do 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por
infracao a qualquer clausula ou condicao do contrato, nao ospecificada nas
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demais alineas dosto inciso, aplicada em dobro na roincidéncia; K‘ ,
c) do 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa o
corrigir qualquer sen/ico rojoitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao
nao so ofotivar nos 05 (cinco) dias que so seguirem a data da comunicacao
formal da rejeicao;
lll — doclaracao do inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao
Ptiblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitaoao perante a autoridade que aplicou a penalidade,
depois do ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois
do decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item 11.1.
11.3 — No processo do aplicacao do penalidades é assegurado o direito ao
contraditorio o a ampla defesa, garantida nos prazos do 05 (cinco) dias Iiteis
para as sancoos previstas nos incisos I e ll do item 11.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sancao prevista no inciso Ill do mesmo item.
11.4 — O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no
prazo do 05 (cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. So o
valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso do inexistencia ou
insuficioncia do crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado
administrativamonte ou inscrito como Divida Ativa do Municipio o cobrado
mediante processo do execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
11.5 — As sancoes previstas no item 11.1 o inciso III doitem 11.2 supra
poderao ser aplicadas as empresas que, om razao do contrato objeto desta
licitacao:
I — praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objotivos da licitacao;
II - domonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao
Piiblica, em virtude do atos ilicitos praticados;
III - sofrerem condenacao dofinitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento do quaisquer tributos.
11.6 - As sancées previstas nos incisos I e Ill doitem 11.2 supra poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso ll do mesmo item, facultada a defesa
prévia do interessado no rospectivo processo, no prazo do 05 (cinco) dias Iiteis.
11.7 - A licitante adjudicataria que so recusar, injustificadamonte, em firmar 0
Contrato dentro do prazo do 05 (cinco) dias Iiteis a contar da notificagao que
Ihe sera encaminhada, estara sujeita a multa do 5% (cinco por cento) do valor
total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprimento total da obrigaoao assumida.
11.8 — As sancoes previstas no item 11.7 supra nao so aplicam as demais
licitantes que, apesar do nao vencedoras, venham a ser convocadas para
celebrarem o Termo do Contrato, do acordo com este edital, e no prazo do 48
(quarenta e oito) horas comunicarem seu desinterosso.
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12.1A CAMAFIA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTEp0dera rescindi
contrato, independentemente do qualquer interpelacao judicial ou extrajudicia 1°-W‘
so a contratada:
a) Deixar do iniciar os servicos por poriodo superior a 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento da ordem do inicio dos sen/icos;
b) Executar os sorvicos em desacordo com as ospecificacoes exigidas;
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a
legislacao vigente;
d) Cometer reiterados orros na execucao dos sorvigos;
o) Coder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao do sorvicos sem a
expressa autorizacao da Contratante;
f) Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo do
insolvéncia sobre qualquer do seus dirigentes.
12.2. Declarada a rescisao contratual em decorrencia do qualquer um dos
fundamontos do item anterior, a contratada rocebera exclusivamente o
pagamento dos sorvicos executados o recebido, deduzido o valor
corrospondente as multas pon/entura existentes.
12.3. Nao cabora a contratada indonizacao do qualquer espécio seja a que
titulo for, so o contrato vier a ser rescindido om docorréncia do descumprimento
das normas nele estabelecidas.
12.4. independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser
rescindido por livre decisao daCAMAFIA MUNICIPAL DE ANTONINA DO
NOFITE, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito do reclamacao
ou indenizacao a qualquer titulo, garantindo-Ihe apenas, o pagamento dos
son/icos executados o devidamente recebidos.
12.5. Amigavol, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo
Iicitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;
12.6. Em caso do rescisao prevista nos incisos XII o XVII do art. 78 da Lei ng
8.666/93, sem que haja culpa do CONTFIATADO, sera esta ressarcida dos
prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
12.7- Os procedimentos do rescisao contratual, tanto amigaveis, como os
determinados por ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados,
assegurado contraditorio o a ampla defesa, mediante prévia e comprovada
intimacao da interessada para que, so o desejar, apresente defesa no prazo do
10 (dez) dias Iitois, contados do seu recebimento o, na hipotese do desistir da
defesa, interpor recurso hiorarquico no prazo do 05 (cinco) dias titeis, contados
da intimacao comprovada da decisao rescisoria.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS NOFIMAS ANTICORFIUPCAO
13.1 - As partes declaram, neste ato, que conhecem o entendem os termos da
Lei n9 12.846/2013 (lei anticorrupcao) o sua legislacae correlata e estao cientes
que na execucao do instrumento convocatorio é vedado as partes incluindo
sous empregados, prepostos e/ou gestoros:
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I -. Promoter, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida
agonto pIIIblico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;
ll - Criar, do modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o
presente contrato;
Ill - Obter vantagem ou beneficio indevido, do modo fraudulento, do
modificacoos ou prorrogacoes do instrumento convocatorio, sem autorizacao
em lei, no ato convocatorio da licitacao ou nos respectivos instrumentos
contratuais;
IV - Manipular ou fraudar o oquilibrio economico-financeiro do presente
contrato; ou,
V- De qualquer maneira fraudar 0 presente contrato; assim como realizar
quaisquer acoes ou omissoos que constituam pratica ilegal ou do corrupcao,
nos termos da Lei n9 12.846/2013, do Decreto n9 8.420/2015 ou do quaisquer
outras leis ou regulamentos aplicavois, ainda que nao relacionadas com o
presente contrato.
CLAUSULA DEcIIvIA QUARTA - Do I=oI=Io
14.1- Fica eleito o foro da Comarca do Antonina do Norte, Estado do Ceara,
para dirimir toda o qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nao
possa ser resolvida pela via administrativa, ronunciando-so, desde ja, a
qualquer outro, por mais privilegiado quo seja.

E, por ostarom acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual
om 03 (trés) vias para que possa produzir os efeitos legais.

ii(CE), do do 20__

Antonio Romulo Sampaio
Presidente do Camara Municipal do Antonina do Norte

Nome do Representanto
Nome da Empresa

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 .
Nome:
CPF/MF:

02.
Nome:
CPF/MF:
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ANEXO av
DECLARAQKO us HAa|u'rA:;io

A.
cowussfio PERMANENTE DE uc|TAc;A0
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA no nome
Ref. A Tomada de Preqos rs“ TP 2022.03.02.01 -CMAN.

A empresa _________________, inscrita no CNPJ n.° ______________,
com sede j , j j , declara, sob as penas da lei, que
atenderé as exigéncias do Edital no que se refere a habilitaqéo juridica,
qualificagfio técnica e econémico-financeira, e que esté regular perante a
Fazenda Nacional, a Saguridade Social, FGTS e Certidio Trabalhista.

. j de @2022.

(assinatura, nome e mimero da identidade do declarante)
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Q‘ -°ANEXO v
DECLARAQRO as FATOS suwznvsmemas

A.
comlssflo PEHMANENTE DE uc|TA<;Ao
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA no NORTE
Ref. A Tomada de Pregzos n“ 2022.03.02.01 -CMAN.

A empresa 2 2 , inscrita no CNPJ n°. ,
com sede W , declare, sob as penas da Lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagéo no
presente Processo Licitatdrio, ciente da obngatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

. de de 20_.

(assinatura, nome e mimero da identidade do declarante)
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ANEXO va

oecumnoio NOS Termos no INCISO xxxm no Annoo 1* DA c|=

oEcLAnA¢Ao
A.
c0M|ssA0 PERMANENTE oe LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL us ANTONINA no NOHTE
Ref. A Tomada do Preqos n° 2022.03.02.01 -CMAN.

A empresa , CNPJ n°. 0 0
com sede declara, em atendimento ao
previsto no edital de Tomada de Preoos n.° __i__________ que néo
possui em seu quadro de possoal empregado menor do 18 (dezoito) anos
em trabaiho notumo, perigoso ou insalubre e do 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho.

, de do 20

(assinatura e identificaoéo do responsével peia empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condioéo de
apvendiz, desde que maior de 14 (quatorze) anos, deveré declarar essa
condioéo.
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ANEXO vu
oocmanoio no emumnmsmo EM nsouuo no mnounoiio

A nsmcno EMPRESA ou EMPRESA no PEOUENO FORTE
comssio PERMANENTE 0|: ucrmoio
cAMAnA uumcaom. no ANTONINA no some
Rot. A Tomada do Proooo n" 2o22.oo.o2.o1 -cum.

A omprosa _______________, CNPJ n.° 1 1 ,
com sede 1 0 , Doclaro (amos) para todos
os fins do direito, ospocificamonto para participaoéo do licitaoao na
modalidado do ___________, que estou (amos) sob 0 regime do
microomprosa ou empresa do pequeno pone, para efeito do disposto na Lei
Complementar n9 123, do 14 do dozombro do 2006, alterada pela Lei
Complementar n" 147, do 07 do Agosto do 2014, Lei Comiemontar n°
155/2016, do 27 do outubro do 2016.

, do do 20,.

(Assinatura, nome o Numoro da Carteira do identidade do Declarante)
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DECLARAQAO DE ELABORA§§O INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PHECOS N“ 2022.03.02.01 -CMAN.

Eu, 0 2 , portador(a) do HG n“
como representante dew/damonto constituido da

empresa 1 inscrita com 0 CNPJ n9
, com sede a 0 ,

doclaro. sob as penas da loi, om especial o art. 299 do Codigo Ponai Brasileiro,
que:
(a) a proposta apresentada para participar da (idontificaoao da iicitaoao) foi
oiaborada do maneira indopondomo polo Lichanto, o o contendo do proposta
nab foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
rocebido do qualquer outro panicipanto potoncial ou do fato do processo no
modalidado do , sob n“ do ordem por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intonoéo do apresentar a proposta olaborada para participar da Tomada
do Prooos n9 . nao foi informada, discutida ou rooobida do
qualquer outro panicipante potenciai ou do tato do Tomada do Preoos do n9
2?,por qualquer meio ou por quaiquor pessoa;
(c) quo nao tontou, por quaiquor meio ou por qualquer pessoa, influir no

decisao do qualquer outro panicipanto potoncial ou do fato da Tomada do
Prooos n° ___________, quanto a participar ou nfio do roforida licitaoao;
(d) que 0 conteilido da proposta apresentada para participar do Tomada do
Preoos n° nao sera, no todo ou om parte, dirota ou
indiretamente, comunicada ou discutido com qualquer outro participante
potonciai ou do fato do Tomada do Prooos n9 , antes do
adiudicaoéo do objeto do roforida iicitaoéo;
(o) que 0 contoiido da proposta aprosontada para participar do Tomada do
Prooos n" , nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou rocobido do qualquer integrante do

- (Orgao licitante) antes da abertura oficiai das
propostas; o,
(f) que esta pionamente ciente do toor o da oxtonsao dosta doclaraoao o quo
dotom plonoo poderes o informaooos para firma-la.

. do. do20 .

(Assinatura, nome o Nijimoro da Carteira do identidade do Doclaranto)
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