PRE!EITURÀ DO

ARACATI
EDTTAL DÀ TOMADA DE PREÇOS N' 02.001/202r-TP

PREÀMBULO
pcla Porlariâ no 041.01.01/2021, dc 0l de janeiro de 2021, lornâ público pâra conhecimento dos
interessados quc, na data, horáÍio e local abaixo previstos, abrirá licitâçâo, na modâlidâde I'OMADA
DE PltDÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sendo órgão üteressado o Cabinete do Prefeito
para a CON'IRAlAÇAO DD SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PAi{A Pt{lrSl'AÇAa)
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONIIORAMENTO DE AÇÕES E
ACOMP^NILA.MEN'l
SlTUACIONAL, OBJETIVANDO
DIISTNVOLVIMITNl
DE

O

O

O

ATIVID,ADES PARA A]'ENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITUI{A MUNICIPAL DO
AI'AVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, dc acordo conr as condições esrebeleoida
^R^CATI/CE,
nesÍe
Ddilâl e seus anexos, observadas as disposiçôes conlidâs na Lei Federâl n" 8.666/30, de 21.06.91,
e suâs âlterações posteriores, I-ei Complcmcntar n' 123, de 14.12.2006 e suas âlleraçôes.
Os docLrnrentos de habilitação e propostas dc prcços scrão rcccbidos cln scssão púrblica ntarcadâ parâi

.
.

Horário:

09:00 HORAS

Dâtâ:

08 DE DEZI]MBRO DE 2O2I

.

Locâl:

RUA SANTOS DUMONT.

ll,Í6

FÀRIÂS BRITO. ARACÀTI/CE.

Compôem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentâdas:

-

Condições para competição, julgamsnto e adjudicagão. Em que são ostabelecidas os
requisitos e as condigões para competição,julgâmento e fomâlização do contrâto.

PÀRTE À

PÀRTE B _ ÀNEXOS
ANEXO I - Projeto Básico/Tenno de Releréncia:
ANEXO II Modelo de Carta Proposta;
ANEXO III - Modelo de Procuração;
ANEXO IV Modelo DeclaraÇáo de que náo empega menores:
ANEXO V - Minutâ do Termo Contratual;

DEFINIÇÕES:
SempÍe que as palavras indicadas Âbaixo ou os pronomes usados em ssu lugar apar€cerem neste
documento de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, ele terão o significado determinado a seguir:

A) CONTRATANTD Prefeitura Municipal

de
âtravés do Cabinete do I'refeito;
^racati,
PrefeituraMuDicipaldeAracati;
c) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Enprcsa quc aprcsenta proposta pam o
otrjetivo desta licitação;
D) CONTRATADA Empresa vencedorâ desta licilaÇâo em fâvor dâ quâl for adludicado o
Conlmto;
E) CPCL Comissão Penranente de Central de l,icitação, da Prefeitura Municipal de ,{racati;

B)

PMA

Cópia do Edital

c

a

disposição dos iitercssados no cndcrcço
suprêmcncionado, scmpre de seguDda às sextas-feiras, das 08:00 às l2:00 horas e serào eDtregues aié
72 (selenta e duas) horas que antecedem â abertura dos envelopes, bem corno pelo site

scus âncxos el1oontrâlll-se

úrlh]]]!!úrq!tçç.çç.e!\-!ll1c!r{.!ú.
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It!f I]1TURA DO

ARÂCÂTI
CLÁUSULÀS EDITALÍCIÁs
01.00 -

Do oBJETlvo

01.01 A presenre licilaçâo rem como objeto â CON IRA I AÇÃO DE SERVIÇO
TECNICOS ESPECIALIZADOS PARÀ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS D
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAN4ENTO DE AÇÕES E
ACOMPANHAMENTO
SITUACIONAL,
OBJETIVANTJO O
DDSDNVOLVIMENTO DE ATIVlDADES PARA ATENDER AS NECESSlDADtsS
DA PRI]FI]ITT]RA MUNICIPAI DO ARACATíCF,. A I'AVÉS DO CAB]NIIII] DO
PREFEITO,

I'2.II - DAS CO\DIçÔFS DE PARTIC1PAçÀO N^ LICITAçÃO E IMPI GNAçÃO AO
EDITAL
02.1 - PODERÃO PARTICIPÁR DESTÀ TOMÁDÀ Df PRfÇOS:
02.1.1 - Poderâo parlicipar desta l omadâ de Preços os iiteressâdos quc cxploram o ramo de atividade
relacionado ao objelo da lioiiagão, devidameDte cadaslfâdojunto âo selor de licitaçôes ou quc atender
a todâs âs condições exigidas para cadastrameDto até o terceiro diâ ântcrior à dâta do recebirnento das
propostas, na fonna do que dispõe o Art. I l0 caput, § úlnico, da Lei Do 8.666/93.

02.2 NÃO PODERÁO PARTICIPAR DESTA TOMÀDA DE PREÇOSI
02.2.1 Não podcrão parlicipar licitanles conl sócios, dirctorcs, represeDtantes ou

resfonsa\els

lécnicos em comuns.
02.2.2 Se antes do iuício da abenura dos envelopes da habilitação for ooDslatâda a conlunhão de
sócios, dirctores, represenlanles ou r€sponsáveis lécnicos enhe licita|tcs participantes, somente uma
delas poderá paÍicipar do certame.
02.2.3 - Sc constatâda a comunhão de sócios, diretorcs, reprcscntantcs ou responsáveis técnicos ertre
licitântcs parlicipantes após aberlura dos envelopes de hâbilitação, tornârá inâbilitadas as referidas
empresâs, não podendo participar da fase posterior do ceÍame, nma vez que 1âl lâto quebrâ o sigilo
das propostas conirariando o Art. 3", da Lei n" 8.666/93.
02.2.4 Não poderâo paÍicipâr desla licitaçâo os inleressados quc sc cncortram em processo de

falência ou de recuperação judicial; de dissoluçào; de fusão, cisão ou incorporâção; ou aindâ, que
eslejâm cunrprindo suspensão ten'rporárie de participâção cm licitação oLr impedimento de contralâr
com o Município de Àracati-Ceará, ou que tenham sido deolarados irtidôneos para licitar ou contratar
com a Administrâção Pública, bcm como licitantcs quc se apresentem constituídos na lorma de
enrpresas em consórcio,
02.2.5 O interessâdo eln parlicipar deverlt conhecer todas âs condiÇõcs cstipuladas uo prcscnfe Edilal
parâ o cunrprimento das obrigàções do objeto dzr licilação e âpresenlâção dos documcntos cxigidos. A
-I
paÍticipação na presente licitação implicará na total aceitâção â todos os termos d.r OMADA Dlr

PRDÇOS

e irltegrâl srúeiçio à

legislâção aplicávcl, rotadamente

à Lei n' 8.666/91, alterada

e

consolidadâ.
O2,J

- ISCLARECIM fN TO5. I MPUC NAçÀO DO f DIT 4 L
02.3, 1 _ DOS ESCLA R EC IME NTOS :

f

RLCU RSI )S:

02.3.1.1 - Os pedidos de esclarecimentos relirentes ao processo licitÍrtório deverào ser enviados
à Comissão Permanente de Licitação, até 03 (três) dias íüeis ânteriores.r dallr fixadâ parâ abcrtum da
sessão pública, exchlsivanlenle alravés do meio clctrôricor col.r|acalil0ernail.conr, identificanclo o
Dúnrero dâ LicitaÇão.

02,3,2 _ DÁS IMPUGN+CÕES:
02.3.2.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abetura dâ sessão pública, qualqlrer
pessoa podcrá impugnar o prcscntc Edital, mediante petição por escrilo, prolocolizâda, nâ sala dc
licitaçõcs da Prcfciturâ, sihrada ,ro endercÇo constantc do preâmbulo deste edital, ou âindâ, alravés do

nlcio clctrônico: cpl.âr.tcâli gl]1oL!!lul
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02.3.2.2 - No caso de acolhimento da petiÇão contra o âto collvocatório, scrá dcsignada
datâ pâra a reâlização do certamc, excelo se a âhemção não afetar a folmulação dâs propostâs;

02.3.2.3 - Nâo serâo acolhidas âs ilnpugnaÇõcs imotivadas, apresentâdâs intempestivamente
e/ou subscritas por rcpresentanle não habilitado ou não identificado no proccsso parâ responder pela

licitante;
02.3.2.,1- A resposta à impugnâção será procedidâ em até 24 (viDte e quatro) horas e entranhada
nos autos do proccsso licitató o, bern como, encaminhada à impugnante, no endereço de e-mail
inloÍmâdo na sua petição, c âindâ, eslârá disporrivel pâra consulta dos demais irteressados.
_ DÂ HABILITAÇÃO
Os interessados hâbilitar-se-ão pâra â presente licitação, rncdiantc a âprlscntação dos seguinlcs
O3.()O

Documcntos, os quais serão analisados quanto à suâ âutenticidade e ao seu prazo de validade:
03.01.

RfL4TrvA

03 .0 I

I - C édu Ia de ldentidadc do(s) admiiislrad or(res);

.

À

HaBrr rTAÇÀoJURiD|CA

03.01.2 - Registro Comercial, l1o oaso de empresa individual, no registro público de elrrprcsa mcrcantil
da Junta Comercial da sede da licitantcr
03.01.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contnto Sociâl Consolidâdo ern vigor devidamente registrado
no registro público de empresâ meroântil daJunta Comercial, cm setratando dc socicdadcs ctnnrcsárins
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dc documcntos dc clciçâo de seus âdministrâdores;
03.01.4 - lnscrigão do Ato Col)stitutivo, no câso dc sociedâdes sinples - exoeto coopcr.rti\r\ - no
Cartório de Registro das Pessoas Juridicas acornpanhada de prova da diretoria enr exercicio;
03.01.5 Decreto de Aulorização, em se tratando dc cmprcsa ou socicdâdc cstrilngc m cnl
funÇionamento no País, c Ato de Regislro de Auhrizagâo paü FuncbDamento expedido pelo órgão

-

compclcntc. quinJo ir :rtividadr a.:irn o cx.grr:
01.01.6 - Registro na Organizaçâo des Cooperativas Brasileiras, no caso de cooperativa, acompanhado
dos seguintes doculnentosl
a. Ato constitutivo ou cstâtuto sociâI, nos termos dos

âÍs. l5 â 21 t1a lei 5.764/71.
b. Complovâção dâ composição dosór8ãos de administraçâo da coopcrativa; (d irctoria c consclhciros),
consoânte âú. 47 da lei 5.764171i
c. Ata de lundaÇão dr cooperativâ;
d. Ata de assembleia quc aprovou o estatuto sociâl;
e. Rcgimenlo inlcfn\' (,,Ir d
dJ íc.clrblcia qU\ o apro\ ou.
^la
Regimento dos fundos constiluídos
pelos oooperâdos coIlr a Atâ dâ assenrbleia que os aprovou;
g. Editais dâs 03 últimas âssembleias gerais extraordülárias.

I

RXLÁTIVÂ À REGULÀRIDADE FISCAL D TRABALHISTA:
03.2.1-ProvadeinscÍiçãonoCadastroNacionaldaPcssoaJuridica-CNPJdcvidalncntcâtival

03.02.

03.2.2 - Prova dc inscrição no cadastro de ooDtribuinles esladual ou munioipal, se houver relativo ao

domicílio ou sede dâ Lioitante. pertinente ao seu lamo dc atividadc c conpatívcl com o objcto
03.2.3 - Proya dc rcgularidade parâ com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da Licitante, ou outrâ equivalcntc, nâ lorma da lei;

03.2.4 - Provâ de regulariclade relativa à Seguridadc Sociâl c ao Fundo dc Garantiâ por 'l cnrpo dc
SeNiço (PC'l S), demonstrando situação rcgular no cumprimcnlo dos cncargos sociâis inslituidos por'
lei:
03.2.4.1-NocâsodcCooperâtivâ,amesmaestádispeDsadadaapreseDtaçãodosdocunrentosrelativos
ao FGTS dos coopcrâdos, pâr'â efeito destâ dispensa, deverá aprese,rtar o seguintei
â. DICLARAÇÃO constando que, caso vcnccdor da licitaçâo, o obicto scrá produzido olr
comercializado por-ela própria atravós de seus cooperâdos.
b. AT,A. D^ SESSAO cm que os cooperados autorizâram a cooperâtiva a pafticipar da licitação e
executar o coDtrato caso scja vencedora.
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c. RELAÇÀO DOS COOPERADOS quc prodlrzirão ou conlerciâlizâúo o objeto dâ

licitação

discriminado, comprovando através dc documcnto a data de ingresso de cada um deles na cooperaliva.
03.2.5 - Provâ de inexistência de dóbitos inadimplidos perânte a Justiça do Trabalho, mediârrle â
apresentação de ccrtidão negaiivâ, nos te nos do I'ítulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovâda pclo Decreto-Lei nô 5.452, de l" de maio de 1943;
0J.03. RELATT\ A À

Qt ALTFICAÇÀO ECO\óM tCO-F| \ANCET RÁ:

03.03.1 - CeÍidão negativa de lalência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante,
estândo dispensadas da pÍescntc cxigência as cooperativâs enquadradas nos te nos do Ar1. i4, dâ Lei
Federal n" I 1.,188/2007.
03.03.2 - Balârrço Pâtrimonial e demonstrações contábcis do [rltirno cxcrcício social,.iá cÀiêivc]s c
aprcscntados nâ lorma dâ Iei, com termos de abeÍura e encerramento do Livro Diário, devidamente
regislrâdo na Juntâ Conrercial de origem que comprovem a boa sitLração financeira da empresa, vedada
a sua subsl;tuição por balaDoetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quândo encerrados há mais de 03 (Íês),neses da data dc apresentação da proposta, devidamente
assinados por contabilista registrado no CRC.
01.03.3 - O Microempreendcdor Individual MEI que no ano-calcn(lário ântcrior não tcnha aufcrido
receita bruta de ató R$ 81.000,00 (oilenla e um nlil rcâis), eslá dispensâdo dâ âpresentaçâo do Ilâlanço
Pâtrimonial e demonslraÇôes contábeis do últiliro exercício social na forma do item anterior, coDfolme
aÍ. 1.179 §25 do Código Civil e artigo l8-À, § 1" da Llri Complcmcntar n' 123/2006, entrctanto dcverá
aprcscntar a DASNSIMEI (Declârâçào Anual do Simples Nacional - Microernpleendedor lndividual).
03.03.4 - No caso de empresa constituídâ no cxcrcicio social vigcntc, admitc sc aprcscntâção dc
balanço patrimonial e demoustrâções oontábeis referentes ao período existência da socierlade;
03.03.5 - E adnrissível o balanço
crmcdiário, se dccoffcr de Iei ou contrato social/cstâluto social.
01.03.6 - Comprovação da boâ situaçào llnanceirâ será baseâda na obtenção de irrdice de Liquidez
Ceral (LC) nrâior clue !rm (>l), rcsultantcs da aplicação dâ scguirÍc iàrmula:

i

LG=

Ativo Circulantc + Rcalizávcl a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
Passivo Circula te + Passivo Não Circulante

LC:

Ativo Circulante

Pâssivo Circulante
03.01.7 - Capital minimo ou patrinório líquido mírirno, iguâl ou supcrior a l00Z (dcz por ccnto), do
vâlor flnal proposto, dc acordo com o dispositivo do ârtigo 3l, inciso III, parágrâlo segundo dâ Lei n'

8.666t93.

REI.ATIVA À QU^LI } ICÀÇÀO TÚ( \ ICA:
03.04.1. Comprovação dc quc a LICITANTE prestou ou está prestândo serviços conlpâliveis em
características com o objcto dcsta licilação. A comprovação, âcima referida, seÍá eÍêluadâ nlediante
cópiâs dc Atcslados de Capâcidade Técnica, devidamente registrado no Conselho Regional de
03.04,

Adnrinisfraqão-CIRA ou Conselho Regional de Estatística-CONRE.
a) Em havendo dírvidâ acerca da veracidade do documento, a Comissão Pemranente Central de
Licitação, podcrão promovcr diligênciajunto a emitente, a Íim dc comprovar a vcrâcidadc do
Atestado de Capacidade Técnica em questão, e:
I - Constatada a veracidadc, scrá confilmâda a habilitação da licitante;
II - Constatadâ a não veracidâde, a licilânle será inabililadâ, sendo o lâto encânrirrlrâdo à
Procuradoria Cerôl do Municipio pârâ que se.jâ aberio processo rdlnirislralivo, e
cornprovado o dolo, aplicadâs âs sanções âdninistmlivas câbÍveis, corrforme a legislâção

vigente.
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03.04.2. Comprovarrte de hscrição de Pessoa Juridicajunto ao Conseiho Regional de AdminishaçãoCRA ou Consclho Regionâl de Estatística-CoNRE, ambos do ano corenle, e aconpanhados cla
Certidâo de Regularidade rcfircntc a pessoâjurídica e profissional respolrsável pela emprcsa.
03.04.3. Comprovaçâo dâ proponente dc possuir em scu quâdro de funcionários, na data prevista para
a abeÍura do certame, proílssional(is) dc nivcl supcrior, Dstatístico, devidamente registrado no seu
respectivo consclho.
03.04.1.1.
comprovação de vinculxção âo quadro de funcionário da licitantc scrá Íbitâ:
^
a) Para sócio, mcdiânte a apresentâçâo do contrato social ou estatuto social e aditivos.
b) l'ara diretor, mediante a aprcscntação da ata dc clcição e posse da âtual difetoria,
devidâmeDte registrada junto ao órgão conlpctcntc.
c) Se o resporrsável técnioo não for sócio c/ou dirctor da cntprcsa, a compro\âçào scri
atendida rnediantc a âpresenlâção da cópia dâ Carlena de'l'rabalho e Previdência
Social (CTPS) dcvidâmcnle assinada ou Contrato de Prestâção de Servigo celebrado
de acordo com a legislâção civil conurr.
03.04.4. Declâração dâ empresa de que disponibilizará dos profissionâis rcsponsáveis pelâs áreâs de
plânejâDrento amostral, análise dc sistcmas estâtíslicos de dados e ânálise de pesquisa, que quâlifique
suas experiônciâs e fonnagões acadêmicas afins com a atividâde de pesquisa dc lnercado c/ou dc
opinião, bem conro do estatístico responsável pelo tnballro com regislro no Conselho Regional de
Eslatística - CONRE.
03.04.5. Compronrisso de pârticipação do rcsponsável fécnico, no quâl o profissional indicado pcla

proponenle, para

fins de

comprovação

dc

capâcitação técnica, declare

que

parlicipârá,

permanentemente, a scrviço dâ pÍopoDente, dos seNiços objeto desta licitação.
03.05.

ouTRos Docu\48\ fos Df HABTLTTA( ÃO:

-

01.05.1 Dcclârâção, de que, em cumprimento ao estabclccido na Lci n" 9.854, dc2711011999,
publicâda Do DOU de 28/10/1999, c ao inciso XXXIII, do aíigo 70, da Constiluiçâo lrederal, não
emprega mcnor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubrc, ncm cmprcge
menores de 16 (dezesseis.) âno cÍl'l trabalho algum, salvo na condigão de aprendiz, â padir de 14
(quatorze) ânos.
03.05.2 Declaração expressa do rcsponsável legâl do licitânte de que não existe superveniência de
fato impeditivo dahâbilitação ou rcdução Da sua capacidade financeira quevenhaaatêtrras e\igi c ias

03.06 A

documentação apresentada intcgrará os âutos do processo e não será devolvidâ.'[odá â
Docunrentâção deverá estar atualizada nos termos da legislâção vigente;
03.06.1 -Não serão aceitos documenlos âpreseDtados por meio de fitas. discos magnéticos, filmcs ou

cópiâ

cn

fâc-síDile, mesmo autenticadas, admitindo sc fotos, gravurâs, dcsenhos, grálicos ou

catálogos apcnas como forlnâ de ilustração das propostas de preço.
03.06.2 Os documentos necessários à participação na prcscntc licitaÇão, comprcendendo os
documentos rcÍircntes à habilitâção, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser aprcscntados no
idioma olicial do Brasil.
03.06.3
Quaisquer documentos Decessários à participação no preserte cerfame licitatór'io,
apresentados em línguaestrangeira, dcvcrão scrautcnticados pelos rcspcctivos consulados etrâduzidos
para o idiorna oficial do Brasil, por tradutor.iuramcntado.

-

03.06.4 - Caso o documento apresenlado seja expedido por instiluiqão que regularnente a
disponibilização do doculnentô pela Internet, a CPCL poderá verificar a autenticidade do tnesmo
através de consulta cletrônica.
03-06.5 Os documentos dc habilitaçâo exigidos, quando não contiverem prâzo de val ade
expressamente detcrminado ou exigidos neste edital, não poderão ter suas datâs de expedição
supcriorcs a 30 (rinta) dias anteriores a data de abertura da pÍesente licitação.
03.06.6 Os docunleDtos apresentados, cópias ou originais, dcvcrão contcr todâs as informações de
seu bojo legíveis e inteligivcis, sob pena de os mesmos seren desconsiLlerâdos pelâ Comissâo
Permanente de I-icitação.
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03.07 - Os licitantes que apresentarcm documentos de h4bilitação em desacordo com as descriçôes do
iten 3 deste Edital serão eliminados e não paÍiciparão dâ lase subsequeDte do processo licitatório.

0J.08

Somentc será aceito o docunlento acondicionado no ervelope "4", não sendo admitido
postcriornlente o recebimento dc quâlquer outro documento, nem pernritido à licitante fâzer qualquer
adcndo enl documento entreguc à Comissão, que requer, se possível, que os docllmentos não sc.jân
apresentados cm forma espirâ1, uma vez qLre tal proccdimcnlo dânificâ as estruturas dos rnesrros,
dificultando o scu arquivamento.
03.09 A Corrissão podcrá, também, solicilar o ginal de documeDto âutenlicado, para fim de
vcrificagão, sendo a empresa obrigada apresellta-lo no prazo ntáximo de 48 (quârenta e oitô) horas
contados a pâ(ir da solicitação, sob pcna de, não o fazendo, ser inabilitâLh.
03.10 A solicitação fcifa dumnte a sessão de habilitação deverá ser regisfrada em Ata.
03.11 A CI']CL sugere que a documcntaÇão deverá ainda ser âpresentâda obedecendo-se a ordenr
acima requerida, itcm a itcm, carimbada e âssinâda pelo tituiâr ou responsável pela finna licitarrtc,
sendo endereçâda e encaninhâda à Comissão Permancntc Ccntral dc LicitaÇâo, cm envelope lacrado,
conlendo â seguinte inscriçãol

AO GOVERNO MUNICIPAL DE ÁRACÀTI
CO\,IISSÀO PfRM 4\F,\TF DE LIcITAçÀo
TOMADA DE PRXÇOS N'
ENVELOPD (A' _ DOCUMENTOS DE HÀBILITAÇÃO
RAZÀO SOCIALI
04.00

- DA PROPOSTÀ DE PREÇO

0,1.01 - Scrá aceito apenas um único envelope contendo as propostas de pleços, devidameutc lâcrâdo,
âpresentadojuntamente com o envclopc dc documcntâÇão, sobrescrito:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI
COI,IISSÀU PfRM 4\F,\TF DE LICITAÇÀo
TOMADA DE PRECOS \"
ENVELOPE íB" _ PROPOSTÀ COMERCIÀL
RAZÂO SOCIÀL:

- - Esfe envelopc deverá conler os seguintes documeDtos:
04.02.1 - Proposta Coriercial impressâ cm 01 (uma) única via, cm papcl ti brado da ernpresa ou
impressa em fornlulário contíiuo, coDstaDdo DoDre, CNPJ, enderego e telcfone da empresa, conl
clareza, sem eneidas, rasurâs ou eDtrelinhas, datada e assinada (sobrc o carimbo ou cquivalcntc) pclo
titular ou preposto da licitantc contcndo:
â) Espccificâção do objeto de âoordo com o Ancxo I (Termo de Referêncja);
b) Prazo de validade da proposta! que não poderá ser irÍcrior a 90 Qrovcnta) dias.
c) Prâzo de execuÇão do objcto, que será de l2 (doze) meses.
d) Declaragão expressa de estarern incluidos nos prcços todos os clrstos c dcspcsas, irnpostos, frctcs.
embalagens, taxas e seguros,já considcmdos os cvcrltuâis dcsconlos corrcedidos para pcrfcila opcrâção
do objeto da referida coDcorrência, sendo que a omissão dc qlraisqucr dcspesas ncccssárias scrá
interpretada como inexistente oujá inclusâ, não podcndo a licitânte plciteâr acróscimos âpós a cnhegê
das propostas, à cxceção daqúeles expressâDrerÍe adrnitidos na Lei.
04.02

04.03 - Srrá desclassificâda a proposta quei

04.03.1-Cootivcrviciosouilegâlidades,foromissâouâpreseDtarirregLrlaridadesoudefeitoscapazes
dc dificultâr o julganrento;
04.03.2 - [sliver eür desaco|do com qualquer das exigências do presente Edital, em especial ao seLr
item 4:
04.03.3 - Apresertar valores superiores aos da Planilha Orçamenthria, coDstaDte no Prcjeto
Básico/Tcrmo dc lieferência:

I

il

PREFEITURA DO

ARACATI
04.03.4 - Apresentar valores sinrbólicos, irrisórios ou dc valor zero, inconlpatíveis com os de marcado,
acrescidos dos respectivos encargos, cxccto quâl'rdo se referirem a materiais c instalaçõcs de
propriedade do próprio licitante, para os quais clc rcnullcie a parcela ou à tolâlidâde dâ rslnun(raçào;
()5.OO

- DOS PROCEDIMENTOS

05.01 -,^ prcscntc licitação, seu processamento e todos os âtos e ternlos dela decorrertes reger-se-á
nelâ I (i n.Ô 8.66b 0'l e qllcq allerâioe. poslerioÍcs.
05.2 - Todos os intcressados em participtr da licitação deverâo estar no locâl designâdo antes do

roferido horário de abeíuE, não sendo aceita, em hipólese alguma, a paÍicipação de licita[te
retardatária.
05.3 - Compele exclusivamente à Comissão PermaneDte de Licitagão avaliar o mérito dos documcntos
e informaçôes prcstâdas, bem como,julgar a exequibilidade das propostâs de preços âpresentadas.
05.4 - A Comissâo receberá, na data c horário ilrdicâdos no preânrbulo deste edital e na presença dâs
Licitantes e demais assistentcs que compârecerâm à reunião, os envelopes "A" e "B" dcvidancntc
lacrados, contendo os "docunrentos de habilitação" c as "propostas de prcços", sinullaneânrente.
05.5 - AbcÍtos na referida sessão os cnvclopcs "A" alusivos aos dooumentos de habilitação, serão
rubricâdos pela Comissão c pclâs Íicitantes presentes.
05.6 À Comissão Permanente Central do Licitagão podcú, a scu exclusivo critério, apreciar
imediatâmente os documcntos apresentados e proclâmar o rol das licitantes habilitadas, ou marcâr
nova reunião para divulgação do resullâdo da fase de habilitação, ficando cicntiticados os intcrcssados.
05.7 A licitante que não atcnder integralmente a todas as exigências contidas nos itcns dc habilitâçâo

-

deste EditâI, será considcrado inabilitado,
envelope

rrBrr

c tcrá devolvido devidamente lacrado e rubricado,

o

oontendo a Proposta de Preços, desde que hajâ desistência expressa de recursos contra o
julgamento dâ Íàse de 1)abilitação por pafic dc todâs âs licitalrtes.
05.8 Havendo recurso na Íàsc dc habililação, a Comissão manterá em seu poder âs propostas dc
preços das licitantes inabilitadas, corn os envelopes dcvidaÍncntc lacmdos e rubricâdos até o térlniDo
do per-íodo recursal dc que tratâ Â legislação pertinente em vigor (Art. 109 da Lci n.' 8.666/93).
05.9 - Concluída a fase de habilitação, a Comissão Pernranente de Licitâção procederá na sessào, caso
haja desistência de recursos, ou em sessão previamente marcada cicntiÍicada als licitantes habililâdas,
â âbeÍura das propostas dc preços (envelope "ll").
05.10 - A inabilitâção da licitâDte importa na preclusão do direito dc paÍticipar das fases sübsequenles.
05.1 I - Após â fâse de habilitação, não câbe desistência da prôposta, sâlvo motivojusto decorrente dc
fato superYeniente e accito pelâ Conrissão Pernrânente de Licitação;
05.12 - Abeíos na referida sessão os envclopcs "B" alusivos às propostâs de preços, serão rubricadas
pela Comissão e pelas licilanles prcseDtes.
05.13 ' A Comissâo poderá resolver, entre si, pela vcrificação imcdiata d3s propostas de preços, nestâ
hipótese, a Comissão adotará o seguinte prooedinento: verificará â conformidade das propostas com
as exigônciâs do Ddilal, desclassificará as propostas rlc prcços cÍr dcsacordo com as releridas
exigências c divulgârá o resultâdo da classificação.
05,14 Em se trâlando de Microempresa, emprcsâ dc pcqucno portc ou cooperalivâ, nos ternlos dâ
Lci ComplemeDtar n' 123/06, a proposta dc prcços quc se clâssillcaÍ enr 1" (primeiro) lugar, não sejâ
de enpresa com direito a katamenio diferenciâdo, a Comissão PermâDeDte de Licitação procederá
confo ne â seguir:
05.14.1 - Fica assegurado, como crilério de desempâte o exercicio do direito de prelerencrr prra
ME, EPP ou Coopcrati!âs, devendo a proponente estar presente à sessão pública de divulgação
análise dâs propostas de preços, desde que lenha apresentado â exigência de tal compro\rçaú,
05.14.2 - EDtende-sc por cmpate, âquelâs situâçôes em que as propostas de preços apresentadas pelas
microemprcsas, cmpresâs de pequcno poÍe ou cooperativas sejam iguais ou até l0% (dez por ccnto)
superiores à proposta de prcços mais bem clâssificâda, depois de ordenâdâs às propostâs de preços em
orde crescente dos preços ofeltados.
05.15 - Pârâ cfcito do disposto no subitem 05.14.2, ocorÍendo empate, a Comissãc proccdsrá de
seguinte formal
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-A

microempresa, empresa de pequeno porte

ou cooperativâ que obtiver â

me

classificação podcrá aprcscntar prcposta de prcÇo irfcrior àqucla considerada vencedora no cename,
no pmzo máximo dc 05 (cinco) minutos, sob pcna dc prcclusão do direito, e havendo a âpÍesentaçâo
de preço infe|ior pela mesmâ, estâ será clâssificâdâ em prinreiro lugar e, consequcntcmclrtc, dcclarada
vencedora do oeÍame, devendo apresentar novâ proposla comerciâl contelnplando o novo valor
proposto! r1o prâzo eslâbelecido pela comissâo, descito na ata da sessão pública.
05.I5.2 - Nào ocorrendo à contratêçào da nicr-oempresa, empresa de pequeno poúe ou coopcmtiva,
nâ lilnna do subitem anterior, serào convocadas as proponentes renranescentes que poNcntlrra sc
enquadrem na hipótese do subitem 05.14.2, na ordem classificatóriâ, para o cxcrcicio do nlesmo

direito.
05.16 - No caso de equivâlência dos valores Àpresenlados pelâs microcmprcsas, cmpresas de pequeno
porte ou cooperâtivas que sc cncontrcm no
crvalo cstabelecido no subitem 05.14.2, será realizâdo
soÍeio entre elâs para qLre se identifique aquela quc primciro poderá apresentar nova proposlâ de

i

preços,
05.17 - Na hipótese de rião coDtrâtàção nos ternos prcvistos no subitcrn acima, o objeto lioitâdo será
adjudicado cm favor da proposta originalmente vencedora do ceÍâDle.
05.18 - Oconendo a siluação previstâ no subilcln 5.16, a,nicroempresa, empresa de pequeno porle ou
cooperâtiva que obtivera melhor classificação scráconvocâda paraapresentar nova propostâ de preços
após a solicitação da Comissão.
05.19 Não havcndo vcnccdor para a cota reservada, quando houver, es1â poderá scr adjudicada ao
vencedor da cotâ principal, ou diânte de suâ rccusa, aos licitantes remaDescentes, desde que prâtiqLrcrrr
preço do primeiro colocado, ou apreseDtem proposla aceitável pela Adrninistração.

05,20 - Sc â mcsma licitantc vcnccr a cota rcservada, quando houver, e a cotâ principal, a conúatação
de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço d,r que tenha sido mellor.
05.21 - Caso â Comissâo Permanente de Licitação não considere opoÍuDo o exame ediato das
propostas dc prcços! marcará nova data para reunião na qual será clivulgado o rcsultado da lase de
clâssificaÇão dâs propostâs de preços.
05.22 - Na data da divulgação Cas licitantes classificâdâs no ccrtaorc, a Comissão lembrârá o prâzo
para rcccbimcÍlto dc recursos definido no art. 109 da Lei n." 8.666193, caso não haja imediata e
expressa desistência dos nlesmos.
05.21 - Serão desclassificadas pela Comissão Pennanente de Licitâção as plopostas de preços que
estiverem em desacordo com as cxigônciâs dcstc Edital.

i

05.24 - Das propostas de preços classificadas, serào considendas venccdoras, para efeito de
julgamento, aquelas que apresentarem o meDor preço pârâ â realizaÇão do serviço licitado.
05.25 - Lm câso de divcrgônciâ cntrc os valores em algarismos e por extenso, serão lcvados ern conta

-À

Comissão Permanente de Licitaçào reservâ-se o dircito dc ratiÍicar a yeracidade dâs
infornraçôes presladas pelâs Iicitântes, podcndo cm qualquer fase dâ lioilação pronlover diligôncias
destinadas a csclarcccr ou colnplcmcntar a instrução do processo licilalório. Poderá scr solicitados,
pela CoInissão Penrânente de Lioitagão, esolarecimcnlos âccrca do(s) serviço(s) ploposto(s), os quais
deverão ser prontameDte atendidos pelas licitaülcs nuln prazo nráxinro de dois dias úteis da
lornralizagão do pedido, sob pena de desclassificação05.26

06.00 - Dos RncuRsos
06.01 - Das decisões proferidas pela Comissão de Licitâçâo, câberá rccurso nos casos dcl
a. Habilitação c /ou inabilitação:
b. Julgânento dâs proposlâs.

06.01.2 - A inteDgão de interpor recurso contm a decisão da Comissão, de habilitar e/ou iDâbilitâr,
classiÍicar e/ou desclassificar, deverá constâr em Atâ, se presenle à sessão, rcprcscntantc do licitânte.
06.01.3 - Hâvendo recurso referente à fase de habililagão, os envclopcs contc|do as proloslrs de loJ.rs

aslicitantes,inclusiveodaRecorreDteficarãoerrpoderdaComissãoâtóojulgamerrtodorecLrrsô,
intcrposto. Apreciado o recurso, e mântidâ â inâbilitâÇão, o envelope "B" dcvcrá scr .crirrdô fror
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representante legal, no prazo de 10 dias contados a partir da data do aviso de prosseguimento da
licitação. Após cste prazo, caso não seja rctiâdo, o envelope será expurgado.
06.01.4 - Dm caso de alrsência clo rcprcscntante legal do Iicitante à sessão, esta scrá suspsrsa pdriL !tuE
se proceda à publicação no mesmo meio oficial quc divulgou esla licitâção, de sua inabilitação ou
desclassificâçâo.
06.01.5 - Os recursos deverão scr prolocolados na Conrissão de Licitação, no dcvido pmzo legâ1, não
sendo conhecidos os intcrposlos fora destc prazo.
06.01.6 - Os recursos deverão scr dirigidos âo titular do órgão ou entidade da qual se origila esta
licitação, e interpostos rnediante pctição datilogmfada ou digitada e assinada por qlem de direito,
contendo as razõcs dc Íàto e de dircito com as quais impugna a decisão advcrsa.

-

06.01.7

Protocolado

o recurso os demais participântes deverão ser inlimados de imcdiakr

parâ

apresentareln suas conlm tâzões.

06.01.8 - Dccididos os rccursos e constâtada a regularidadc dos atos procediilerlais, â autoridade
competente âdjudicará e homologârá a prcscnle licilação pâra dete ninar a contrâtação.
07.00 -

0?.01 -

D{ HoMoLocAÇÀo E ADJI Dtc^ÇÀo
A Comissão cmitirá rclatório contendo o resultirdo do JTILCAMENTO

deste Edital, com
classificação das licitartcs, que estará assinado pelos membros que dela participaram.
07.02 A Honrologâção,desta licitação e a Ádjudicâção do scu objcto cm favor da licitrnte vencedora
são dâ compelência do Orgão Gcstor da Sccrctâriâ Requisilanle.
07.03 - A Administração Pública Muiicipal, se reserva o direito de não homologar c Ícvogâr a prcsclltc
licitâção, por râzões de interessc público dccorrente de gà1o superveniente devidamente conprovado,
mediânte parecer escrito e fundâmcntado sem que caiba a qualquer das licitantes o direilo.
()8.OO

- DÁ GÂR,\NTIÀ CONTRÀTUAL

08.01 - A critério dâ Administração e conlornlc o caso podcrá ser exigido prestação de garantia para
cstâ conlralaÇão visândo à segurarça dâ cxcclrçâo do conlrâlo e eventuais âlteraÇões.

DO CONTRÀTO
A licitante vencedoü terá o prâzo dc 5 (cinco) dias, contado a pa{ir da con\oLi.rçiu, prra
âssirlâr o respectivo irlstrumento de contrato, nos moldes dê minuta que constituj o Ancxo VI;
09.02 - A recusa injusta da Iicitante vencedola em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o illstrullclto
cquivalcnte dentro do prâzo estabelecido pclo órgão contratânle carâcteriza o desculnprimento total da
obrigâ9ão âssumida, suicitando a a multa de 5% (cinco por cento) sôbre o vâlor do selviço constantc
O9.Ol} -

09.01 -

de sua proposta de preços.
09.03 - A execuqão do Conüato devcrá scm acolnpmhada e fiscalizada por representântes da Llnidade

Gcslorâ Contmtante,

09.03.1

-

Os rcpresentanles da contratante anotarão em rcgisto próprio todas cs oco éncits

relacionadas com a execução do contralo, detenniDândo o que for necessár'io à regularização das Íàltas
ou dcaeitos observados.
09.03.2 - As decisões e providências que ultmpássarem a corllpetênciâ do represeDtânte deverão ser
solicitadas aos scus superio|es ern tempo hábi1 para a adoção das mediadas convenjcntes.
09.0,1 - Fica a contratada nâ obrigâgão de Dranter, durânte toda a execução do contrato, em
compâtibilidade com as obrigações por cla âssurnidas, todâs as condições de hâbili1âção e qüâlificâção
exigidas na licitação.
12.05 Contratada ó obrigada â recuperar, corigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
cxpcnsas) no lotal oll em pade, o objeto do contrâto cm quc sc vcrificarem vícios. defeitos ou
incorreçôes resultânies da execução ou dc matcriais cmpregâdos,
12.06 - A CoDtratada é rcsponsávcl pelos dânos câusados diretâmente :i AdmiDistragão ou a terceiro,
decorrentes de culpa ou solo, sua ou de preposto, na exeougão da conl'âtação, não excluindo ou
reduzindo essa lesponsabilidade a fiscâlização ou o acompanhâmento pelo órgão interessâdo.
12.07 - A Contrâiada ó responsável pelos encargos irabalhistas, previdenciál ios, Ílscais ü courer'ciais
resultantes da execução do contrato.
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12,08 A CONIRAT^D^ utilizará, na execuçâo dos serviços, profissionais capacitados c
qualificados para tal fim, cxceto ras alividades compartilhadas que podem ser desempcnhadas por
profissionâis de outras áreas.

12.09-ACONTRATADAexecutaráosserviços,nasededaContratânteoueÍnlocâlascrprcviâmcntu
designado por csta, dcntro dos pâdrôes e normas.
12.10 - A CONTRA'IADA deverá mauter a Contratantc informada sobrc o a|damcnto dos scrviços,
informando-a serrpre que se registrarcm ocorôncias cxtraordinárias.
12.1 I - O praza) para o início da execução dos scrviços fica Íixado cm 05 (cinco) dias útcis contados a
partir da data dc rccebirnerto da Ordem de Serviços por parte da Contratada.
12.12 - A Execução do objeto será Ícito âpenas dc fonnâ parcial, à nledida que for serdo solicitado,

dcvcndo ser enlregue e executado no prazo e local designado pela Adnriniskação, cont'orme o
estabelecido na Ordem dc Fornecimenlo.
12.13 A vigênciâ do conüâto ficará adstfita à vigência do respectivo crédito orÇamentário, iniciando
com â sua assinâtura, e findando ern 31 de dezembro do exercício que Íbr Ílanado, nos termos do art.
57, da Lei 8.666/93, ou quando csgotâdo o quâititâlivo lioitado;
12.14 - Os prazos de início da ctapâ dc cxecugâo, de conclusão de enlrega admilem prorrogcçio,
mantidas âs demâis cláusulas do contrato assegurada a manutenção de seu equilíbrio econórricofinanceiro, desde que ocorra algum dos scguintcs motivos, dcvidamcntc autuado cm proccsso:
12.14.1 " Altcrâção do projeto ou espeoificações pelo Contratante;
12.14.2 - Superveniência de fato excepcional ou imprevisÍvel estranho à vontade das partes, que altere
fundamenlalmente as condiqõcs da execugâo do contrato;
12.14.3 - Interrupção da execução do contrato ou diminuiqâo do ritrno dc trabalho por ordcm c
irteresse da Contratânte:
12.14.4 - Aumcnto dâs quântidades inioialmente previstas no contfato, nos limites estabelecidos no
ncstc Edital.
12.14.5 - Inrpedirnento Ce execução do contmto por Íàto ou ato dc tcrcciro, rcconhccido pclo Govcrno
\,Íulicipal de Amcâri. em Jo(utnÉ lo (onl(mluraleo a sua ocorrenctai

12.14.6 - Olnissão ou atraso de providônciâs â cârgo do Governo MunicipâI, inclusive quanto âos
pagamenlos previstos de qlre resulte, diretarnentc, impcdimcnto ou Íctardamcnto na cxccução do
contraio, seln prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
12.15 - A prorrogação dc prâzo deverá ser justillcâda por escrito e previâmeDte autorizadâ pela
Unidade Gestora Contratante.
12.16 - Ocorerá a rescisão do contrâto, indcpcndcntcÍncnte de interpelaçâojudiciâl ou extrâjudicial e
sem que caiba à CoDtratada direito â indenizâção de qualquer nâlurezâ, ocorrendo quâlquer dos

scguiItcs câsos:
12.16.1 - Não cumprirnento ou cumprimeDto irregular das cláusulas coDtratuais ou da legislação
vigentc;
12.16.2 - Lentidão na execução dos serviços, levando ao Governo Municipal a presumir pela não
conclusão dos nresmos nos prazos estipulados;
I 2. I 6.3 - Cometinento reiterado de erros na execução dos
12.16.4 - Concordata, fàlência ou dissolução da empÍesa ou insolvência de seus sócios, gerentes

serviços;

diretores;

f

ou -JL
/§

12.16.5 - O atraso injustificâdo no inicio dos serviços ou paralisaçào dos mesmos sem jusrr (ausr s
prévia comunicação â contratante;

12.16.6 - A subcontratação total ou parcial dos scrviços, sem prévia autorização do Govlrrno
Municipal, a associação da Conlratada com outreml a cessão ou transferência, total ou parcial, ben
como a fusão, cisão on incoryoraçào, não admitidas no InstfumeDto Convocatório e no Contrrto;
12.16.7 - O desatendimento das detenninagões regulares da autoridade designada para acompanhal e
fis(ali,,ar a sra e\ecuçáo. a..in como a de seu, supcriorc.:
I2.16.8 - O cometimento reitcrâdo de faltas na sua execuqâo anotadâs pclo reprcscntânte do Govcrno
Municipal, corrforme prcvisto no pârágrafo lo, do aÍ. 67, dâ Lei no 8.666/93;

Av. Dragão do Mâr, 230, Centro, Aracati-CE
1qz 19451
rqzl 1050
IU-u i (55
88} 3421
{+55 88}3421
\-r óõl

'

- Brasil CEPi 62800'000
www.ara.âii..e.gov.br

,,]

l
Il

PREIEI'I'URÀ

DO

ARACATI
12.16.9 - Alteração social ou a nrodiÍicaçâo da finalidade ou de eskutura da cmpresa, que plejLrdique
a execuÇão do

col]trâtol

12.16.10 - Razõcs dc interesse público, de alta relevância e de amplo conhecilnelrto, _justiÍicados c
determinâdos pela Administração Púrblicâ;
12.16.11 - A suspensão de sua cxecução, por ordetr escrita da Contrattnle, poÍ pÍazo superior a 90
(novcnta) dias, sâlvo elr caso de calamidade pública, gravc pcfturbação da ordcm inicrnâ ou guena,
ou ainda por repetidas suspensões que totalizcm o mcsmo prazo, independenlemente do pâgameDto
obrigatório dc indcnizaçôes pelâs sucessivas e contratuaLnerte imprevistas desmobilizaçôes e outras
previslas) assegurado â contratada, rcsscs casos, o direito de optar pela suspensão do cumpÍimento das
ôbrigagões assumidas Âté quc scja nornlalizâda â situaÇão;
12.16.12 - O atrâso superior â 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Govento Municipal,
dccoffcntes de obr^s oü seNiços, ou parcelas destes já recebidos ou exccutados, salvo em caso dc
calamidade pÍrblica, grave perturbaçâo da ordem inlenlâ ou gueüâ, assegurâdo à CoDtratâda o direiro
dc optar pcla suspensão do cunrprimento de suas obrigações até que seja normalizada a siiuação;
12.16.13 - A não liberação, por partc da Contmtantc, de árcâ, local ou inlormâçõcs do objcto para
execução dos scrviços, oos prazos contrâtuâis, ben conro das lonles de rnatérias naturais especillcadas
no projeto;
12.17 - A rescisão amigável do contrato, por âcordo enÍe âs pârtes, deyerá ser precedidâ de autorização
escrita e fundarrentada da Sccrctâria Contrâtânte, do Município de Arâcati.
I2.18 - Quando a rescisão ocoflcr sc,n quc hajâ culpâ da Conlrâlâda, cÍa scrá rcssarcida dos prejuízos
regulannente colnprovados que tiver sofrido, lendo direito ai
a) pagâmento devido pela cxecução do contrato âté a data da rcscisão;
b) pagarnento do custo da dcsmobilizaçâo.
12.19 - A Contratada, pelo p,azo dc 90 (novcnta) diâs após â exccução dos scrvigos, scrá rcsponsávcl
por sua fâlta ou rcparação1 desde que a fiscalizâção do Governo Municipâl conrprove que dânos
ocorridos tenham rcsultado dâ execuçâo imperleila ou inâdequâda às espec;ficações de oriBern.
12.20 - E lâcultada a Adrninistração Pública Municipal, quando o convocado não assinar tcnno do
conlrato no prâzo e Das condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentcs, no
ordem de classificação, para fâzê-lo cm igual prazo c ras rncslnas coldiçõcs propostas pclo primciro

classificado, inclusive quanto âos prcços âtuâlizados, dc conlo nidâde com cslc lldital, ou rcvogar
estâ licilação.
12.21 - A Administrâção Púrblica Municipal, poderá, a seu critério, detenniDar a execução antecipada
dc serviços, obrigando-se a CoDtriúada a realiza-los.

[/oL

coNfRAlo

13.00 - Dos ACRÉsclnlos
supR[ssÔLs Ao
13.01 - A Conlrâtânie reseNâ-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificâçôes ou altemçôes

-

Caso âs aherâçôes ou nrcdificações iDrpliquem aumento ou diminuição dos sen iç,,r que
tenhân preços unitários cotâdos na propostâ, vâlor respectivo, para elêito de pagamento ou
13.02

abatimento, scrá apurado com basc nas colaÇões âprcserladâs no orçancrto,

- Câso âs âlterâções e ou moclificações não tenhâm iô or'çâmento dâ licitanle os itcns
correspoDdentes
respectivos preços unitários, serão utilizâdos os preços unilários
13.03

constantes da tabela utilizada pclo Govcmo Municipal dc Aracati.
I3.04 - Ao Coverno MLuioipal de Aracati caberá o direito de promover acréscimos ou \upres\ôcs no\
serviços, quc sc Íizcrcm ncccssá os, ató o linitc colrcspondcntc a 25% (vinte c cjnco por cento) do
valor iniciâl do conlrato, mânlendo-se as deDlais condições do contrâto os 1em1os do â11. 65, paúgrafo
l', da Lei n" 8.6ó6193.
13.05 - Caso haja acréscimo ou dimilluição no volume dos serviços este será olrjeto de Temro Adilivo
ao contrato, após o quc scrá clctuado o pagamcnto, calculitdo nos tcnnos dos itcns 13.02 c 13.01.
13.06 - O prcscnte contrâto poderá ser âllerâdo, nos casos previstos llo artigo 65, da Lci N' 8.666/9i,
desde que lrâjâ inleresse dâ Administrâçào, ooln â âprcslJntação das dlrvidâsjustiÍlcâtivâs.
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PÀGÂMENTO
14.l. O pâgaúento será efotuado proporcionalmente ao que for solicitâdo pela Contrâlante, em â1é 30
(trinta) dias contados a partir dê data da aprcsc|tação da Notâ Fiscal/Fatura pcla Contlatada;
14.2 - Havendo erro nâ apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou cirounstância que irrpeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficârá pcndenle até que a ConÍratâdâ providencie as lnedidâs sâncadorâs.
I4.OO - DOS PRA.ZOS E

Nesta hipótese, o prazo para paSarnento iniciar-se-á após a comprovação da regularizaçào da situação,
não âcarretândo quâlquer ônus para a Contratante;

14.3 - A Contralada regulârmenle optante pelo Sinrples Nacional, insliluído pelo Aú. 12" da Lci
Complementar n" 123/06, não soÍierá a retenÇão quanto aos impostos e contribuiÇõcs abrangidos pelo
referido regime;
14.4 - O pagamento scrá clituado por mcio dc transacrência bancáÍia em conta corrente. Ia agencix e
estabelecimento bancário indicado pela Contratada;
14.5 - À Contratante não se rcsponsabilizârá por qualquer despesa que venhâ a ser efeluâda pela
Contratadâ, que porventura nâo tenhâ sido acordâda no conÍrato;
14.6 - A Liberação do pagâmeDto fica condicionadâ à apresentação dos documentos dc rcgularidade
para com as Fazendas Federal (CND Tributos Federais), Estaduâl (CND lributos Estâduais),

Municipal (CND Tributos Municipais) c'lrabâlhisra (CND Trabêlhista);
14.? - Ncnhum pagamcnto será efetlrado à CONTRATADA, crrquanto pendente de liquidação por
qualquer obrigagão 6nanceira, sem que isso gere direito à â1leràçâo dos preços, ou de compcnsaçào
finânceira por atraso de pagamento,
15.00 - DÀS MULTAS
l5.01 - A Coniratântc podcrá aplicâr as scguiÍltcs multasl
15.01 .1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por diâ dl] âlrâso iniuslificâdo

cxccução do contrato limitado csta â 30 (triuta) dias, após

o qual será considerada

râ

irexecução

contratual;
15.01.2 - 0,1% (urn dócimo por ccnto) sobrc o valor total do CoDtrato, no oaso rle inexeoução parcial
do contrâto, cumuladâ com a pel1â de suspensão do dircito dc licitar e o impedimento de contratar com
pelo prazo de 02 (dois anos);
a
^dministração
I5.01.3
- 5% (cinco por ccnto) sobrc o valor total do Contrato, »o caso de inexecLrção lotal do contrato,
cumulâdâ com a pena dc suspcnsão do dircito de licitar e o impedimenlo de contratar coÍn â
Adrnilislrdçáo pelo prazu rl< 02 íLloi. Lrrun:
15.02 - Da âplicação de multa será a Contratada notificada pela Administração Municipal, lcndo, a
partirda notifioaçào, o prazo de l0 (dez) dias para recolherâ importàrcia correspondente na Tesouraria
do Governo Municipal. O pagâmento dos scrviços não scrá cfetuado à Contrâtada se estâ deixâr de
rccolhcr lulta que lhe tbr inposta.
15.03 - A nrulla âplicad4 por descumprimcnto do prazo global será deduzida do paganrerrto da últilna
parcela c as multas por infrações de prazo pa|ciais serão deduzidâs, dc imcdiato, dos valores das
prestâções a quc coffcspondam.
15.04 - Os valores resültântes das multas aplicadas por descumprimento de prazos prrciris serio
devolvidos por ocasião do reccbiDrento dcfinilivo dos serviços, se â Contrâtada recuperando os Jtjrros
verificados elr lases anteriorcs do CronogÍana Físico, eDtregar os serviços denlro do prazo global
estâbelecido.
I5.05 - licitante âdjudicatária que se recusâr, injuslificâdâmentc, cm Ílrmar o Contrâto deDtro do
prazo d(r^05 (cinco) dias [Íeis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará s{eita à nulta
de 5% (cinco por cento) do valor tolâl adjudicâdo, sem prejuízo das demais penalidades cabír,cis, por
caracterizaÍ descumprirnento totâl da obrigaÇão âssumidâ.
15.06 - Todas as multâs podcrão scr cobradas curnulativameDte ou independentemente.
16.00

16.01

ORÇÀMENrÁRrOS

I

Í&-

ill

-DOS RICURSOS FrNÀNCETROS E
,
- As despesas decoúentes da contratação serâo pmvenientes dos recursos orçamentários /lí

consignados do Gabinete do Pref€ito, conforme

âbaixo:

Av- Dràgão do Mai, 230, centro, AÍacati-CE - 3ralilCft: 62800-000
(+55 88) 3421-1050 I (55 88)3421-19451 wrÀ,w"aracâli.ce.gov.br

f-t

I

PRET!}TURA DO

ARACATI
^!!(rRl}M

Dottção Orçamentári

0201 .04.122.0035.2.002

Prefeito;

-

[lemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Servigos
Fonte de Recurso: 1001000000 Recurso Ordinário.

Manutenção das Atividâdes do Cabinete
de Terceiro Pessoa Juridica.

11.0Ít - Do pADRlio ÉTt( o No pRocEsso t.tctTATóRto
17.i - O Licilânte dcverá observar o mais alto padrâo de condutâ éticâ duraDte o prooesso de Licitação
e na execução do Cortrato, estando sujeito às sangõcs previstas na legislaçâo brasileira.
17.2 - O Prcsidcnle da Comissão de Licitâção ou âutoridâdc supcrior poderão subsidiar-se em
pârcccrcs emitidos por téonioos ou especialistas no assunto objcto dcsh licilâção.
17.3 - Definições de práticâs corruptivas compreenden os seguintes âtos:
a) Suborno: ato de oferecer, dar, rccebcr ou solicilar indevidamente qualquer
coisa de valor capaz de influenciâr o processo de aquisição de bens ou seryrço\,

seleção e contratação de consultores, ou a cxccução dos contrâtos correspondentes:
Extorsão ou coâçãoi tentâtivâ de influenciar, por nleio de ameaças de dânô à
pessoâ, à repulação ou à propriedade, o processo dc aquisição dc bcns ou scn iços,
seleção e contrâtação de consultores, ou a execução dos contratos coffespondentes:
Fraude: lalsificâção de inloÍmação ou ocultâÇão de fatos com o propósito de
i,lflucnciar o processô de aquisição de bens ou serviços, seleção e contratação de
consullores, ôu a execugão dos contratos correspondentes em detrimento do Mu ário
ou dos outros pârticipantes do referido processo:
Conluio: acordo entre os licitantes destinado a gerar oÍirtas con preços
inifici.ri.. náo cornpet.li\os:

b)
c)

d)
I8.OU

- DAS PENALIDADEs E DAS SANÇOFS

'A licitânte que, convocadâ pelo Governo Municipal de Aracati para assinar o irstrumcnto dc
contrâto, se recusar a fazê-lo dentro do prazo prcvisto ncste Edital, scm motivo jusliilcado aceito pela
Contratante, estarásujcitaà suspensâo temporáriade pâ11ioipação em licitâ9ão promovida pelos órgãos
do Münicipio de Arâcati, pelo prazo de 02 (dois) anos.
18.02 - O atraso idustificado na cxecução do conkato sujeitará a Contratada à nlulta de m,)rc fr(\ ibta
no presente Edital, podendo a Contratante rescindir r.rnilaleralmente o conirato. À contratadâ será
aplicada, ainda, a pcna de SUSPENSÀO de participação en licitaÇão promovida pelos órgãos do
Município de Àracati, pelo prazo de 02 (dois) anos, pcríodo dumntc o qual cstará impedidâ de conlrâtâr
com o Município de Arâcâti.
18.03 - Enr câso de a Licitante ou Contratada ser reincidentc, será d€clarada como inidônca parâ licitar
c contratar com o Município de Aracati.
18.0,1 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Admiristração Municipal, à licitantc
vencedora destc licitação ou à C ontrâtadâ, lacu ltadâ a defesa prévia dâ inleressada nos seguintes casos:
18.0,1.1 - de 05 (cinco) diâs úteis, nos casos de ADVERTÉNCIA e de SUSPENSÃO;
18.04.2 - de l0 (dez) dias da abcrtura de vista do processo) no câso de DIICLARAçÀU DE
INIDONEIIIDADE para lioitar ou contratar con o MuDicipio dc Aracali.
18.05 - As sânções de ADVERTENCI^, SUSPENS^O e DECI-,^R^.Ç^O DE INIDONEIDADE para
licitar ou contratar com o Municipio de Aracâti, poderão ser aplicadas_juntânlenie corn as de MUL'l'A
pre\ i5ra neslc td,tal.
18.06 - As sânções de SUSPENSAO e de DECLARAÇAO DE IDONEIDADE para licitâr ou contratar
com o Município de Aracati, poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que. ern
razão dos coDtratos firmados com qualqucr órgão da Administração PÍrblica FcdcrâI, Estaduâl c
18.01

Municipal:

I

Tenha soÍiido condenação definitiva porpraticarem, pormeios dolos os,Íraudefiscal 1/1f
no recolhimento de quaisquer
II - Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da IiciraÇào;

tributos:
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III - demonstrem possuir inidoneidade
viÍude de atos ilícitos praticados.

para contratar com a AdministÍaçâo

- Somente após a Conlr'atada ressarcir o Município de Arâcâti pelos prejuízos causados e após
decorddo o prazo de SUSPENSÃO aplioada é que poderá ser promovida â reabililâção perante â
18.07

própria autoridade que aplicou a sânçâo.
18.08 - A declarâção de idoneidadc ó da cornpeÍência exclusiva do(a) secretário(a) municipal.
19.00 - DAS DISPOSIÇÔES FINÀIS
19.01 - As inforrnações sobre csta licitaçâo poden ser obtidasjunto à Comissão Permanente Central
dc Licitâção do Coverno Municipâl dc Aracâti, silo à Rua SâDtos DunroDt, n' I146 Farias, Aracati,
Ceará, de segunda a sexta fcira, no honoÍário de 8h às 12h.
19.02 - Sem que caiba aos Iicilantes qualquer tipo de reclamação ou indcnizaçâo, ficâ assegurado ii

-

autoridade competentel
- Alterar as condições do presentc cdital, fazcndo â reposiqâo do prazo na fornla da Lei;

-

Revogâr â prcscntc licitaçâo por râzôes de interesse público decorrente de làto

superveniente devidânlente comprovâdo.
19.02.1 - A âutoridâde competente deve anular esta Iicitação, por ilegalidade, mediante pàreoer escrito
e devidâmente fundamentado.
19.03 - Quâisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão Pcrmancnte de Licitação, durânte o
expediente normal.
19.04 - Fica eleito o loro de Araoati/CE para dirimir qualquer dúvida na execução dcste Edital.

Arâcati/CE, l9 de novembro de 2021.

R*$,-"Jil,*** il+*",t«
PresideDte da Comissão Permanente Cenkal de l,icitaçâo
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Rcf.: TOMADA DE PREÇOS N" 02.001/202^l-CPRP
PROJETO BÀSICO/TtrRMO DE REFERENCIA

I. DA UNIDADE GESTORA REQUÍSITANTE:
I,1, GABIN]]'I[, DO PREFEITO
2. DO

OBJETO

2,1, CONTRATAÇÂO DÊ SL,RVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÀO DF,

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROCRAMA DE MONITORAMENTO DE AÇÔES E
ACOMPANIIAMENTO S]TUACIONAL. OBJETIVANDO O DESENVOI,VIMENTO DE
ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDÀDES DA PREFEITURA MI]NICIPAL DO
ARACATI/CE, ATAVÉS DO CABINETD DO PRLI]DITO,
2.2. Este objelivo será realizado ,rtravés de licitação ra modalidiüe TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO, por regime de exccução dc cmprcitada por prcço Slobal.
3. DA

JUSTIFICATIVA

contratação dos sclviços téciicos especializâdos acina descrilos tem o obietivo de alinhar e
perccpção
^
dâ PrcÍ-eitura com as denlandâs da comunidade, permilindo â paÍicipâção denlocrálicâ,

3.1.

dcixardo cspaço para a populâção poder falar e ser ouvida aleDtâDlerle, de modo a levâr suas
percepções, críticas e sugestões aos Sestores do Municipio, com o objetivo de avaliar os progranras,
serviços c órgãos da Adminisícção MunicipâI, pam fins de conhccimcnto c adcquâção da prcstâção
deÍes â população.
4, ESPECIFICAÇÔtrS DO OBJETO E DO
4.1 - Dcvcrão scr
atendidâs as
Itêm
Dêscriçâo do Serviço

Coletar informações presenciâlmente
0l

cnl domicilio.

Realizar sessões
02

de diálosos com

os temas

cônstântes da tâbela abâixo:

Unidade

Quânt.

Visilas

1.000

Sessôes

6

V.

(ibbí1

R$ 51,66

RS 206.666,66

R$ 12.000,00

R$ 72.000,00

a

comunidâdc dc niodo a rcàlizar gNpos dc

discussão sobre

VÀLOR ESTIMADO

relevantes à

âdministmção nlunicipal.
5.
5.

DtrTALHÀMENTO GtrR,\L DO OBJETO
L A empresa a ser conlratada, deverá executar os seNiços conlorme descrições abaixo:
. Abrârrgência geográ{icâ: Municipio de Arâcati-CE, Zona Urbâna e Zonr l{ural.
. Característicâs do Uiiverso â ser esldado: Populâção cm gcral.
lspcra-sc com csta contratagão, dcDhc ouhos:
â) Aferir a satisfâção geral da população em relação àos diversos serviços prestados
pela Prefcitura;
b) Rcalizar csludos com objctivos cspccíficos para atender a necessidade
Administrâção MunicipâI, â serem delerminâdos de acordo com a demânda
Prefeitula;
c) Levantar e priorizar as necessidades da população;
d) Identificar causas de insatisfagão com os serviços ofeÍados pela Prefeitura;

i2b

atendimento;
I
atuais;
, ill
ítltinos 'f
|

e) Levantar sugestões de melhoria, visando a garantia de um bom
Í) Identificar pontos fortes e frâcos da prestação de serviços
g) Avaliar o nivel de melhoria conseguido com as ações implementadas nos

meses.
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h) Desenvolver um sistcma de banco de dados e de visualização e consulta dinâmica
através de dashboaÍds e reports para os dados e infornlâções conteDrplados no projcto.
5.2. A inplementação do programa se dará com a otilizaqão de sessões de diálogos com a connlllidâde
e com o monitoranleDto quantitativo das açôes e de âcontpanhamento situacional. As sessões de
diálogo com a comunidade utilizarão modemção com roteiros semi-estruturados c não-estrutu.ados.
Serâo utilizados tambóm fo nulários estruturâdos para monitorÂmento das ações e acompanhanlellto
situacional.
5.3. A enrpresâ será respoDsávcl por desenvolver ou possuir softwue dc modo â viâbilizar a coleta dos
dados por meio de equipamentos eletrônicos poÍtáteis, coletando-se tambénl as coordenadas
gcoffeferenciadas dos dornicílios visitados. Ressaltâ-se que a enlpresâ contratada de\eÍa possltit a
quantidade suficiente de equipamentos eletrônicos portátcis para a coleta de dados do projeto.

5.4. Os monitoramentos quantitativos deveÍão abrânger 4000 (quatro mil) visitas a domicílios do
Municipio a scrcm dislribuidas de acordo corn as necessidadcs da Prefcitura Municipal. O crcnogrâma
dc rcâlizâçâo dos nlonitoramentos quantitativos scrá clâborâdo c pactnâdo junlâmente com â
conlratante. A colcta de inloÍmâção deverá ser feita presencialrnente em cada dornicílio.
5.5. Deverão ser realiTadas 6 (scis) scssões de diálogos com a comunidâde, de modo â reâlizâr grupos
de discussão sobre os lelnas relevantes à AdministraÇão Municipal.
o objctivo dc obtcr
resultâdos de testc imcdiatos e sessões de avaliação e de levantamento de inlormaçôcs dinânricos e
interativos a contratadâ deve possuir equipamentos e softwaÍc dc Sistctnâ dc llcspostâ de Audiênciâ
que serão ulilizâdos nâs sessões dc avaliaÇão qlralitâtiva. Cada grupo deverá possuir o mínimo de l0
e rnáximo l2 participantes. A cnlpresa deve disporib;lizar equipanrcntos para todos os paÍicipantes
das scssõcs com rnargem de segurança de três aparelhos por scssão. As sessões âcontecerão em duâs
etâpâs, sendo cada etapa composta por quatro gnlpos/sessões de discussão.
5.6. Durante â execüção dos h'abalhos scrão rcalizadas, nas dcpcndências dâ Prefeitura Municipal,
reuniões de acompanhamento, a fim de assegurarl
â) â qualidade técnica dos produtos;
b) o cumprimento do Plano de Ação:
o) o alcance dos resultados espcrados.
5.7. O prazo para o aceite dos produtos e das respectivas validações será deilnido no Plano dc AÇão e
será aulomaticâmeDte renovado caso sejam constatadas discrcpânciÍls entre o objeto contmlâdo e o
produto sob avaliação.

Com

6. I)OS RECURSOS

ORÇÀMENTÀRIOS
6.1. As despesas decorrentes da contratação scrão prcvenientes dos recursos orçamentários
consiguados do Gabireie do Preleito, conforme abaixor
Dotâção Orçâmentáriâ: 0201.04. I 22.0035.2.002 - À4anulenção das Alivida<lcs rlo (iâhinete dô
Prefeito:

Elemento de Despesâ: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.
Fonte dc Recürso: 1001000000 - Recurso Ordinário.
7. DOS VALORES ESTI\TADO5

DA \RRF,CAçÀO L DA CONTI'A TAÇÀ()

7.1. O valor cstilnado dâ despesâ eslinâ con1 â exeouçào do objeto desta licitação, pclo ó dc RS
278.666,66 (duzentos e setenta e ojto reais seiscentos e scsscllla c scis rccL e scsserta e seis centavos).

{L

8, DA G {RA\ I IA CO\TRATT
8.1. A critério da Adrnilristragão e conlonne o caso poderá scr exigido prcstação dc garantic
contmlaçâo visando à sellurança da execução do contrâto e eventuâis alterações,

JI

pir tett:t

'§

9.1. O pagâmenlo será efetuado proporcionalmente ao quc Íor solicitado pelâ Contratântc, cm ató 30
(trinta) dias conlâdos â pâÍir dâ dâtâ da âpresentação da Nota Fiscal/Fatura pcla Contrâtadâl
9.2 - IIâvelldo crro na âpresentação da Nota Fiscal/Fatura ou circunstâtrcia quc impeÇa a liquidâção da
despesa, o pagamonto fiaará pendente até que a Contratada providencic as medidas sancadoras. Ncsla

I

9. DOS

I'RÂZOS I] PAGÁMINTO
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hipótese, o prazo parâ pagâmonto iniciar-sc-á após a comprovação da rcgularização dâ situaçâo, nâo
acalTetando qualquer ônus para Â Contrata|tc;
9.3 - A Contntada regularmente optantc pclo Simplcs Nacional, instiftído pelo Art. 12" dâ Lei
Complementar no 123/06, não sofrerá a retençào quanto aos impostos c conkibuiçõcs abrargidos pclo
referido regime;
9.4 - O pâgamento será efetuado por meio de fransferência bancária em conta corrente. na agencio e
estâbelecimento bancário indicado pela Contratada;
A Contrâtante não se responsâbilizará por qualquer despesa que vc|ha a scr cÍbtuada pcla
Conkatada, que porlentuln não Íenhà sido acordada no contralo;
9.6 - A Liberagão do pagamento fica condicionada à apresentâção dos documentos de regulariclade

9.5

para com as Fazendâs Fedeml (CND'l'ributos Federâis), Estaduel (CND Tributos Estaduais),
Municipal (CND Tributos Municipais) c Trabalhista (CND Trabalhista):
9.7 - Nenhun pâgârnento será efetuâdô à CONTRATADA, enquânto penderrte de liquidação por
qualquer obrigação financcira, scm qLrc isso gcrc dircito à altcração dos preços, ou de (L,mlen\rçio
financeira por atraso de pagârnento,
1O.O

l0.l

- DAS OBRIGAÇÔES DÂ CONTRÁTÀNTE
- São deveres dâ CONTR^T^NTE:
10.1.1 - Fiscâlizar a reâlizâção do serviÇo contratadoi
l0.l-2 - Zelar pela fiel execüção do objeto e pleno âtendimcnto às cspeciÍlcações explicitas ou

implicitas;
10.1 .3 - Assistir a CONTR^TAD^ na escolha dos mélodos execülivos mâis âdequedos;

10.1.4 Exigir da CONTRATADA a modiÍicação de técnicas inadequadas, para melhor
qualidade na exeoução do objeto licitado;
10. L5 ' Vcrificar a adcquabilidadc dos lccrrsos empregados pela CONTRATADA, exigindo â
melhoriâ dos serviços dentro dos prâzos previslos;
10.1.6 - Estabelecer diretrizes, dâr e receber informações sobre à execução do Contmlo;
10.1.7 - Deternrinar a pâlâlisâção dâ execução do Contrato quêndo, objetivamente, constatada
uma irre8ularidade que precisa ser sanada, agindo coDr firmezâ e prontidão;
10.1.8 - Ccnheccr dctalhadlrmcntc o Contrato c as cláusulas nele estâbelecidâs;
10.i.9 -Levarao conhecimento dos se us superiores aquiloque ultrâpassaràs suas possibilidadcs
de correção.
DÀS OBRIGAÇÔtrS DÁ CONTRÁTADÀ
- São devercs dr CONTRATADA:
I l-l.l - Recrutâr clcmcntos habilitados c com experiênch pârâ tal fin1;
11.1.2'Executar o serviço através de pessoas idôneas, assumindo total rcsponsabilidade por
quâisqucr danos ou Íàlta que venha a cometer no dcsempenho dc suas lluções, podendo a
CONTRATANTE solicitar a substituição dâqueles cujâ condutâ scjajulgada inconveniente;
I1.1.3 - Fâcilitar r ação da fiscalização na inspeção do serviço, prestando, prontamcntc, os
esolarecimenlos que 1_orem solicilâdos pcla CONTR^T^NTE;
11.1.4 - A CONTRATADA ó obrigada a reparar, cor|igir, remover ou sübsliíuir, às suas
expenses, no total ou em pârte, o objcto do contrato em que se verillcaren vícios. deleitos ou
rrcorreçóe\ re.uIitnrc. J:r.u:r <\e.uçáJ.
11.i.5 - Pagar todos os tributos que, direta ou üldirelârnentc, incidam sobre a prestação do
serviço contratado, inclusivc quarrto à mão-de-obra, salários, âliDreDtâÇão. estadia, cncargos
sociâis, tmbalhislâs e prcvidcnciários, assim como lucros, despesas adminishcliva!, .iscos,

1T.O -

I

l.l

lrall\pones. \egrros ( Llcrnii\ Jn'rs fi\cai,:
11.1.6 - Manter durânte toda a execução do ooDtrâto, enr compatibilidadc com as obrigações for
ele assumidas, todas as condiçôes de habilitação e quâlificâção exigidâs na licitação.
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11.1.7

- A CONI'RATÀDA

obriga-sc

a aceitar, ras

^M

nresnras condiçôes da proposta, os
te nos

acréscinros ou supressões do valor inicial â(uâlizado do objeto da presente licitação, ros

do aú. 65, §1, da Lei n" 8.666/93.
I1.1.8 - Fomecer todo material necessário, dc boâ qualidâde, pâr'â cadâ evento, bem como a
mão-dc-obrê necessáriâ e adequada, devidamentc uniformizadâ, para o pefeilo cumprimento
do obieto contratuâ1, fomecendo, quando for neoessário, hospedagern, alimentaçào c transportc
para seus errpregados, sem quâlquer ônus adicionâl parâ â CONTRATANTE.

11.1.9 - A CONTRATADA fica obrigada a se adequar da Implantação do Programâ de
lntegridade conlorrne dispõe o Art. 1" dÀ Lei Municipal n". 42612019;
1L1.10 - A CONTITATADA es1á sujeitâ â responsabilizagão objetiva administrativa e civil de
pessoas jurÍdicas pela prática de atos contra administraçâo pública nacional e eslrangeira
prevista na [,ei Federal n'. 12.846/2013, regulamentâdâ no âmbito nlunicipâl pe]o Decreto no.
,{6/2018. Mediante processo admiDislralivo de responsabilizagão.

I2. DO PRAZO DE VIGÊNCIÁ
12.1. O prazo de vigência dc contrâto decorrente deste tennô, terá durâção de l2 (doze) meses, â partir

da datâ de suâ assiratura, podendo, por interesse da
ser prorrogada por pcríodos
sucessivos, limitada sua duração em 60 (scsscrta) meses,^dmirristração,
nos temos do inciso II, do artigo 57, dâ Lei

n'.8.666, de 1993.
13. DAS SANÇÔES POR

INADIMPLEMENTO

13.1. Pela inexecuçâo total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a próvia dcÍcsâ â
Adniristração poderá aplicar à CONTRATADA, âs scguintes sânçõcs:
â) AdveÍência;
b) Multa dc:
b.l) l0% (dez por cento.) sobre o vâlor contratado, eln câso de recusa dâ LICITANTE
VENCEDOR^ em assinar o contrâto dentro do prazo dc 05 (ciDco) diâs úteis, contados da datir
da notificação fcita pcla CON IRA IAN lL;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o yalor dâ parcela não cumprida do Cootrato, por dia
de atraso na cntrcga dos rnateriâis, alé o limile de 30 (trin(â) dirs;
b.3) 2% (dois por oento) cunrulativos sobre o valor da parcela rão culnprida do Contrato c
rcscisão do pâcto, a crilério da PRtI.EI I URA MUNICIPAL DE ARACATI, em caso do ah'aso
na enhega superior â 30 (trinta) dias;
b.4) Os valores das multas relêridos nesta cláusula serão descontados "cx-oÍflcio" da
CONTRATADA, mediante subtração a scr efetuada em qualquer fatura dc crérlito em seu favor
que mantenhajunto à PREFF.ITUR^ MUNICIP^1, DE
independente de notiÍicação
^RAC^TI
ou irterpelaçâo judicial e extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impcdimento de contratar corn â
AdministraÇão pclo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Dcclaração dc inidoncidade para licitar ou contratâr com a Administração Públicâ, enquanto
perdurârern os motivos delemiDaDtes da pur;ção ou até que a CONTR^T^Nl'E prornu\ a sud
reabilitâção.
11. DA

QUALIFICAÇÁO TÉCNICÁ

14.1. Comprovação de que â LICITANTE prestou ou está prestando serviços oompatíveis em
caractcristicas com o objeto destâ licitação. A comprovâção, acima referidâ, seú efetuada mediarrte
cópias de Atestâdos de Câpacidade TécDica, devidamente registrâdo no Conselho Regional cle
Adminislração-CRA ou Conselho Regional de Estatística-CONRE.
a) Em havcndo dúvida âcerca dâ veracidâde do documerto, a Comissâo Pelnranente Cenlrâl de
Ateslado de Capacidâde Téonicâ em .luestão, el
I - Constâtada a veracidade, será confi nada a habilitaçào da licitante;

t
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- Constatada a não vcracidadc, a licitantc scrá inâbilitada, scndo o fato
Procuradoria Geral do Municipio parâ que seja aberto processo administrativo, e
comprovâdo o dolo, âplicadas as sanções administrativâs cabiveis, conlonne a legislação
vigente.
1,1.2. ComprovaDte de Insorição de Pessoa Jurídica juDto ao Conselho Itegional de AdnrirrislraÇãoCRA ou Consclho Rcgional dc Estatística-CoNRE, ambos do ano corrente, e acornpanhados da
Ccrtidão dc Rcgularidadc rcfcrcntc a pcssoajurÍdicâ c profissionêl rcsponsável pela empresa.
14.3. Conrprovação da proponcntc dc possuir crn seu quadro de funcioDários, Dr dâtâ previstâ para a
abeÍura do ceÍame, profissional(is) de nivel supe|ior, Irslâlistico, devidamente Íegistrado no sou

respectivo conselho.
I4-J.1. A conrprovâçâo de vincülaçâo ao quadro de funcionário da licitante será feitai
a) Para sócio, mcdiântc a aprcsentaÇão do contrato social ou estâtuto sociâl e âdi1ivos.
h) Pârâ diretor, mediânte a âpresenlaçâo dâ âta dc clcição c possc da atual diretoriâ,
devidamente registradâ junto ao órgão compctente.
c) Se o responsável técnico »ão for sócio e/ou diretor da cmpresa, a comprovação será
atendida mediante a apresentação dâ cópia dâ Ca(eirâ de Trabalho c Previdência
Social (CTPS) devidâmenle assinada ou Contrato de Prestação de Serviço celebrado
de acordo corn a legislação oivil comum.
14.4. Declâlâção da empresa de que disponibilizará dos profissionais responshveis peles áreas dc
plâncjâmento anostral, análise de sistemâs estatísticos de dados e anatlise de pcsquisa, que qualifique
suâs cxperiônciâs c fornlaÇõcs acâdômicas afins com a atividade de pesquisa de rnercado c/ou dc
opiniào, bem oomo do estâtístico respônsável pelo trâbalho com rcSistro no Conselho Regional de

Estatística CONRE.
14.5. Conlpromisso de paÍicipação do responsável técnico, no qual o proflssional indicado pela
propone|te, parâ fins de comprovaÇão de capacitação técnicâ, declarc que pafticipará,
permanentemente, a serviço da proponente, dos serviços obieto dcsta licitação.
15.

PENALIDADES

l5.l - O não cumprirnento

das obrigaçôcs pcla Corrtratada culrninará às penalidades previslâs no

Fdilâl

Aracati/CE, l9 de novenrbro de 2021.

Josérôiírulo Màg?úães Aguiar
OrdeDadolde Despcsâs do Gabinete do Prefeito
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Ref.: TOMÀDA DE PREÇOS N" 02.001/2021-TP
MODfLO SUGESTIVO DA CARTA PROPOSTA
(colocat en pdpel íifibr.tdo)

À
PREFEITURA. MUNICIPÂL DE ARÀCÀTI-CE.
CO[IISSÀO PERI}IANENTE DE LICTTAÇÀO.
RDIr.:

PRoPOSTÀ DE PREÇOS.
Descrição do Serviço

Quflntidade

V. Globel

íVâlor Global Dor Extenso)
(NOVENTA) I)lAS.

Validade dâ

srâ: 90

Prâzo de

r12 meses,

DADOS DO PROPONENTtr
Razão Social:
Endereço:

Cidadc:
CNPJ:

CGF:

Fonel

e-mâil:

Localidade-UF.

de

de 20

(cârimbo e assiIratum do resporsável legal)

+
//
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MODILO DE PROCURAÇÃO
ReÍ.: CONCORRtrNCIÀ PUBLICÀ N" 02.001/2021-TP

PROCURAÇÁO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato rcpresentada por seu
(titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualiÍicaçâo (nacionalidade, estado civil,
profissão, RG c CPF).

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

OBJETOT Rcprcscntar â outorganle na Tonlâdâ de Preços

N"

, oLúo olrjeto é â

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto ao
Münicipio de Arâcati, Estado do Ceará, relativo â Tomada dc Prcços N'02.001/2021-'fP, podcndo o
mesmo aprescnfar Propostâs c Docunlentos de Habilitação, paúicipar de sessões públioas de âbeÍura
dessâs Proposlâs e Dooumentos, assinar as respectivas atas, rcgistrar ocoflôncias, fõnnular
impugnagões, interpor recursos, renunciâr ao direito de recurso, íenunciar x rccuno inlerposlo,
negociâr preços e assílâr todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do prcscntc mal]dato,

Local c data.

OUTORGANTE

,b
/(

Obsetrições: se particular, a procuração será elabotutda a papel íinbt'ado dd liciMnte e a$ínada
por reprclenlmles legoi: ou pessoa detitlunenle aubrizada; scrá neLessário cot pra\ar os podctes
do outargante pdrdíozer a delegação ocina.
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DE CLARAÇÀO
REI,: CONCOITRÊNCIA PÚI]LICÀ N" 02.()O1/202l.TP

MODELO DE

,' pxt
{

DtrCLARAÇÃO DE QUE NÂO IMPREGA MtrNOR
Rcfcrc|te Tomada de Preços N"

2021

nÔ

inscrita no CNPJ sob o
, por irÍcrmédio de seu representante
portador(a) da CafteiÍa de Identidade
DECLARA, para fins do disposto no inciso V
inscrito(a) no CPF sob o
do ârt. 27 da Lei no 8.666, de 21.6.1993, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) ânos.

legaln'_,

no-,

(se for o câso acrescentar texto a seguir)

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de apÍendiz.

l-ocel c data

(representânte legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

/,L
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO

N':

1
DE CONTRATO QIJE ENTRE Si
CDLEBRAM O MUNICIPIO DE ÀRdCÂTI-CE.
ATRAVÉS DO GABINETE Do PREFIITÔ. CoM:
(NOME DA LICITANTE CONTRATADA), PARA
O FIM QUIJ A SI]GUIR SE DECLARA,
TERMO

A

PrcfeilLna do Município de Aracati-C[, coln scde no endereçoi
ilrsorita na
RI]B sob o D.'
através do CabiDete no Prefeito, rcprcscntadâ, iesse oâso! por
(Secretário(â)/Ord€nador(a) dc Despes.rs), tendo como AutoÍidade Superior o(a) Sr.(a) (Dome do
Sccretário(a) ou Ordenâr(â) de Despesâs), iDscrito(a) no CPF sob o n." 000.000.000-00, doravante
denominada de CONTR,4TAN'I']] com (nome da licitânte contratadn), com endereço:
(DESCREVER trNDEl{EÇO COMPLDTO), inscrita no CNPJ sob o n"
representada, ncsse caso por (Representânte, ProprieÍário ou Sócio Administrâdor), tendo como
tal o(a) Sr.(a) (nome do Ítssinânte pelâ contratrdf,), inscito(a) no CPF sob o n..000,000.000-00,
doravantc denominada de CONTRATADA, resolvem llrmar o preseDte Contrato! dccorente de
processo Iicitatório, nâ modâlidâde Totnada dc Prcços, e em conformidêdccom as disposições corrtidas
na Lei u." 8.666/q3, posteriorcs alteraçôes e mediantc as cláusulas e condições â seguir:

CLÁUSULA PRII\IIIRA _ D^ FUNDAMENTAçÀo LLc

\L

1,1 - O prcsenle Contrato tem como hrndâmeDto:
. L.

I - A, Jctenrrrn.rçôcs da I ci

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

-

n.ô 8.ôoô

qj;

A Tonrada de Preços n.' 02.00t/2021-TP;
A proposta dc prcços dâ CONTRÀTADA constante dâ I dnada Preços;
Os Preceitos do Dircito Público;
,4s Disposiçôes do Direito Privado;
Supletivanrente, nos princípios da teoria geral dos cot'ltlatos.

CLÁUSULA SEGUNDÀ _ DO OBJtrTO
2.1 - O prcccnlc conlrâro rem como objcro CO\]RÁlAçÀO DE sERVIÇOS IÉCNtCos
ESPECIALIZADOS Pq.RÁ PRESTA(ÀO DE SERVIÇOS Df IMPLANTAçÀO D()
PROGRÀMÂ DE MONITOR{MENTO Df ÀçÔES E ACOMPANHÀMENTO
SITUACIONAL, OBJETIVÀNDO O DESENVOLVIMIINTO DE ATIVIDADES PARA
ATNNDETT ÀS NECESSIDÀDDS DÁ PREFEITURA MUNICIPAL DO AIIACATI/CE,
ATAVI1S DO GÀBINETE DO PREFtrITO.
2.2 - Do Dctalhrmento Geral do Objeto
2.2.1.

cnrprcsa a ser contratâda, deverá exccular os sclviços coDfoüne descriçÕes Âbaixol
Abrangência gcográfica: MuDicípio de Aracati-CE, Zoua Urbâna e Zona Rural.
Características do Universo a ser estudado: Populagão em geral.
Dspera-se com esta contratação, dentfe outros:
a) Aferir a salisfâção geral da população cm relâção aos diversos serviços prestados pela
Prefeiturâ:

^.

.

b) Realizar estudos com objctivos especificos parâ atender a necessidadc da
Administração Municipâ], â serem determinados de acordo co,n a dcmanda da Prefeilura:
c) Levantar c priorizâr as necessidades da população;
d) Idcntilicâr causas de iDsâtisfação com os scrviÇos ofefiados pela Prefeitura;
e) Levanlar sugestões de melhoria, visando a garanlit de uur bom rtendinlento;
Í) Idcntil'icdr pontos fortes e liacos da prcstação dc serviços atuâis;

Av.

I
I

l,:,
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g) Avaliar o nível de melhoria conseguido com as ações implementadas nos últimos
meses.

h) Desenvoh,er um sistema de banco dc dados e de visualização c cousulta dinâDica
através de dashboards e reports para os dados e infornaçõcs couterrrplâdos no projeto.
2.2.2. A irnplementaçâo do progranta se dará com a utilizâção de scssões de diálogos coni a
comunidade e com o monitoranento quantitàlivo das ações e dc acontlanhameDto situacional. As
sessões de diálogo conl a comunidade utilizarão moderação coln roieiros semi estruturâdos e Dãoestruturados. Serão utilizados também fornulários estrulurâdos parl monitorâmcl.lto das ações e
acompanhamonto situacional.
2.2.3. A emplesa será responsável por descnvolver ou possuir softwarc dc modo a viâbiliTar a colcta
dos dados pol nreio de equipârnentos eletrônicos portáteis, colelando-se tambóm âs coordenâdas
georrefercnciaclas dos dornicÍlios visilados. Ressalta-se quc a empresa contratada dc\cri possrLir :r
quântidade suficicntc de equipamentos elctúnicos potáteis para a colcta de dados do projcto.
2.2.,1. Os monilorâmentos quantitativos deverão abrangcr 4000 (quatro mil) visitas a dol11icílios do
Município a serem distribuÍdâs de acordo com âs necessidades dâ Prefeitula Municipal. O cronogrântâ
dc rcalização dos monitorâmentos quantitativos será elabomdo e pactuado jLtntâmente com â
coDtrâtante. A colcta de informação dcverá ser feita presencialmentc cm cada domicílio.
2.2.5. Deverão scr rcâlizadâs 6 (seis) scssões de dihlogos corr a comunidade, de nrodo a realizar gNpos
de discussão sobre os ternas relevâDtes à AdniDistraçâo Municipal.
o oqictivo dc obler
resultados de teste imediatos e sessões de avaliação e de Ievantamenb de infonnações dinânricos e
inlerativos â conlraladâ deve possuir equipantentos e soft\,/are dc Sistcrna de Resposta de Àudiô|cia
que serão úilizados nas sessôes de avaliação qualitetivá. Câda grupo deverá possuir o mínimo de l0
e rnáximo l2 participântes. A cmprcsa deve disponibilizar cquipamcntos para lodos os paÍicipantes
das sessões com mârgern de segurança dc trôs apârelhos por sessão. As scssõcs acontecerâo em düas
ctapas, scndo câda etapa composta por qualfo grupos/sessões de discussâo.
2.2.6. Durante a execução dos trâbâlhos serão realizâdas, nas depe dêlrcias ,:la PreÍêitura Municipal,
reuniões dc aconlpanhâmento, a fim dc assegumr:
a) â qualidadc tócnicà dos produtos;
b) o cumprinento do Plano de Ação;
c) o alcance dos resultados esperados,
2.2.7. O prazo para o âceite dos produtos e das rcspcctivâs vâlidações ser'á definido no Plarro dc Ação
e será âuk)mâticamenlc rcnovado câso sejâm constatadas discrcpâncias entre o objeto contratado c o

Com

produlo cob a\ iliâçà,,.
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3.1 - O scrviço scrá executado pelo regimc dc indiretÀ cmprcitâdâ p{rr.preço global,

CLÁUSULÀ QUÀRTÂ

- Do PRnÇo

4.1 - O valor do contrâto impofta o global dc R$ 000.000,00

(vâlor por cxtenso).

(QUÁDRO COM OS PREÇOS CONSOLIDÁDOS)

cLÁusuLA eurNTÁ

tr,INANCIIIRO

-

Do

REAJUSTAMENTo

I

REEeutLÍBRro ECoNôMrco-

5.1 - O valor remanesoente do contrato poderi ser reajustâJo uonr hase no indice Ceral de Prcços dc
Mercâdo (IGPM) da Fu,rdação Getúlio Vargas, ou outro índice que vie| a substitlri lo, ou arepâctuâçào
do preço do Conkâto, desde que observado o intcücgno mí1imo de urn âno, â contâr da dâta de sua
assinatura ou dadatâde suâ última repactuação ou rcqjuste, podendo, a critério dâÀutori.lade Superior,
scr fcito por simples âpostila, em conformidadc con1 o § 80, do Aú. 65, da Lei 8.666/93.
5.2 Na hipótese de sobrcvirem lalos imprevisíveis, ou previsívcis, porém dc co ScqUôrcics
incalculáveis, retardadorcs ou impeditivos da execução do fljustado, ou, airda. cm cêso de força maior,

-

caso fortuito ou lato do príDcipe, coDÍjguÍando áleâ econômicâ extrâordinária e extracontrahral.
poderá, mediante
administrativo onde reste demonÍrâdâ lâl situâçào e tenno de
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alteração, ser restabelecida a relação quc as partes pâotuaram inicialmente entre os cncargos da
contratada e a retribuição da Administraçâo paÍa a justa remuncrâçâo do serviÇo, objctivando a
manuterrçâo do equilibrio econônrico-finânceiro, nâ fo na do Art. 65, Inciso II, Âlinca',r1,', da Lei
8.666/93, podendo ser registrado por sirnples apostila (§8').

CLÁUSULA sExTA Dos PRÀzos D PÀGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado propoÍcionahnente ao quc for solicilado pela Contratântc, em âté 3O
(hinta) dias contados a partir da data da apresenlação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
6.2 - Havendo effo na aprescntação da Nota Fiscal/FatuÍa ou cicunstância que impeça a liquidaÇão da
despesa, o pagamento ficará pendcnte até que a Contratada providcncie as medidas saneadoras. Ncsta
hipótese, o prazo para pâgâmento iniciar-se-á após a comprovâção da regularização dâ situâção, Dão
acarretando qualquer ôIus para a Con(ratant§;
6.3

-A

Contratada regularmente optantc pelo Simples NacionâI, instituído pclo Ar1. l2o dâ Lei

Cômplementar n' 123/06, não sofrerá a rctenÇão quanto aos impostos e contribuiçôes abnngidos pelo
refàrido rcgime;
6.4 - O pagâmento será cfctuado por meio de trânsferência bâncária eDr contâ corrente, na agô cic e
estabelecimento bâncário indicado pela Contrêtada;
6.5 - A Conhatante não se rcsponsabilizará por qualqucr dcspesa que velha a se| efetuada pclâ
Contratada, que porventura l1ão tenha sido âcol.dada no coDtrato;
6.6 - A LiberaÇão do pagamento fica condicionâda à apresentação dos documeitos de regular.idade
para com âs Fazendas Fcdcral (CND Tributos Federâis), Estâduâl (CND Tributos Estaduais),
Municipal (CND Tributos MuDicipais) e Trabalhista (CND Trâbalhistâ);
6.7 - Nenhum pâgâmento será eÍetuado à CON'IRA'IADA, enquanto pendente de Iiquidâção por
qualquer obrigagão financcira, sem que isso gere direito à alteração dos prcços, ou de conrpefsaçào
financeira por atraso de pâgamento,

CLÁI SULA 5ÉTIMA DA DoTAçÃo oRÇAMENT ÁRI {
7.1 - Às despesas conkatuâis correrão por conta das discriminações abaixo relacionadas:

UNIDADE
ADMINISTRATIVÀ

I)OTÀÇÁO ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO DE

OIIIGE}I DOS

I)ESPESAS

RICURSOS

cl,Áusul,Á orrÁvÁ - VrGÊNCIA Do coNTRATo

8.1 - O prâzo dc vigônciâ de contrato decorrellte destc tcrmo, tcú duração de l2 (doze) nreses, a parrir
da data de sua assiratula, podendo, por iDteresse da Administração, ser prcrrogada por períodos
sucessivos, limitâdâ sua duração em 60 (sessenta) mcscs, nos teünos do irciso ll, do aúigo 57, da Lei
n'.8.666, de 1993.

CLÁUSULÂ NoNÀ _ DAs oBRIGÂÇÔES DA coNTILdTANTf
9.1 - São deveres da CONTRATANTE:
9.1.1 Iiscalizar a realizagão do serviço coulÍâlado;
9.1.2 - Zelar pela fiel execução do objcto e pleno atendimento às especifioaçôes explicitas ou
implícitas;
a CONTRA'IADA na esoolha dos métodos executivos mais adcquadost
^ssistir
9.1.4 - Exigir da CON |RATADA a modiÍicaçâo de técnicas inâdequadâs, para melhor
qualidade na execução do objcto licilado;
9.1.5 - Verificar a âdcquabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, cxigirdo â
rrellorid dos scív.ço. dcrrtro Jü. pa/o\ nrí\ i,ro-:
9.1.6 - Estabclecer diretrizes, dâr e receber informaçõcs sobrc a cxccuÇâo do Contraio;
9.1,7 - Determinâr a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada

9.1.3 -

prontidão;
estabelecidas:

umâ irregularidade que precisa ser sanada, âgindo com firmeza e
9.1 .8 - Conhecer detalhadamente o Contrâto e as cláusulas nele
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9.1.9 - I-evar ao conhccimcnto dos seus superiorcs aquilo que ultrapassar às suas possibili
de

correção.

"::

cLÁusuLA DÉcrMA - DAs oBRIGÀÇoEs DÀ coNTlLA.TÀDÀ
l0.l - Sâo deveres da CONTRATADA:
l0.l-l - I{ecrutar elementos habilitâdos c con1 experiênciâ para tâl fim;
10.1.2 - Executar o seNiço alraves de pessoas idôncas, assumindo total rcsponsabilidadc por
quaisquer daDos ou falta quc vcnha â cometer no desenpenllo de suas funções. podendo a
CONTRATANTE solicitar a subsiituição daqucles cuja conduta sejâ julgada ircún\ enicnte;
10.1.3 - Facilitâr â ação da fiscalização na irspcção do scrviço, pr'cslândo, prontanrente, os
esclarccimcntos que lbrem solioitados pelâ CONTRATANTE;
10.1.4 CONTRATADA ó obrigada a repamr, corrigir, remover ou substiluir, Íis suas
expensas, no totâl ou en pârle, o objeto do conlrâto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreçoet re.ullantcs dâ sui execuÇiu.
10.1.5 - Pagar lodos os tributos que, direta ou indiretamente, incidarn sobre a prestação do
servigo contrâtâdo, inclusivc quanto à mão-dc-obm, salários, âlimcntação, cstadia, encârgos
sociais, trêbalhistas c prcvidenciários, cssim como lucros, despesas adnrinistrrti\Ís, riJco\,
trrnsporre.. seguro. e J<rrrri. orrrr. fi.e"i.:
10.1.6 - Manter duraDte toda â execLrção do contrato, em compatibilidade corn âs obrigâções por
ele assumidas, todas as condiçõcs dc hâbilitaçâo c quâlifica9âo cxigidas nâ Iicitaçào.
10.1.7 A CONTRATADA obriga-se â aceilâr, Dâs nresmâs condições da prcposta, os
acréscinlos ou supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos

^

do art. 65, §1, da Lcin'8.666/93.

l0-1.8 - l:ornecer todo material necessário, de boa qualidade, para cada evento, berr corro a
mão-de-obra necessária c âdcquadâ, dcvidarncntc Lrnifôrmizadâ, pam o pcrlcito c rrrprilrcrto
do objeto conlratual, forneceDdo, quando for necessário, hospedagen, alimentação e tfanspode
para seus corpregados! se,n qualquer ônus adicional para a CONTR^T^NTE.
10.1.9 - A CONTRATADA fica obrigadâ a se adcquâr dâ Implantação do Progmna dc
lntegridâde cônfornre dispõe o Ar1. 1" dâ Lei Municipal n". 42612019;
10.1.10 A CONTRATADA está sujcita a rcsponsabilização objetiva adrninistrativa e civil de
pessoas.iurídicas pela prática de atos contra administração pública naoional e cst|rngc r.i
previstâ na Lei Irederâl nÔ. 12.846/2013. regulân1enladâ no ânrbilo municipal pclo DccÍcto n".
46/201 8. Mediante processo adminisirativo de responsabilização.

CLÁUSULÀ DÉCIMA PRIMEIRA _ DA SUBCONTRÁTAÇÀO DE TIRCI'IROS

1l.l

- Scrão aceitas subconfratâçõcs dc outros bens e serviços pÍrra a execução do contrato original até

o linite de 30% (lrinia por cenlo) do

valor contrâtâdo. Contudo, cm qualqucr situação,

é a irnica c integÍal responsável pela execução globâl do coDhâ1o11.2 - Em hipótese nenhumâ, llaverá relacionamcnto contratual ou legal da CONTRÀ]'ÀNTE

a

CONTR^'I.^DA

con

os

subcontratados,
11.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetâr a utilização dc subcontrâlâçôes nor rilÀes
1écnicâs on adminislrâli\,âs, visando unicamenle à pefeita execuqão do contrato.

CLÁUSULÀ DÉCIMÀ

SEGUNDÀ DAS PENALIDADIS PARA O CÁSO DE

INADIMPLEMENTO
12.1 - Em caso de inexecugão tdâl ou parcial ou desobediência de alguma das cláusulüs coIÍaúrâi\.
bem como de ocorrência de âtraso i{ustificado na exeoução do objeto deste contrato, submeter-se-á a
CONTRATADÀ, scndo-lhc gârârrtida plcna dcl-csa, às scguintes penalidades:

12.1.1-Advertêncial
12.1.2 - Mullar
12.1.3 - Suspensão temporária de participação en lioitação e inlpedimento de contrâtar corn
Adminiskação, por prazo dc ató 02 (dois) ânos;

PRF,Í]ÉI1'I'JtÀ DÔ

ARACATI.
12.1.4 - Declâração de inidoneidÂde para licitar ou contmtar com a Adminiskação Pública, enquanto
perdurarem os motivos da puDição, ou até que sejâ promovida a rcabilitação, perârrte â própria
autoridâde que aplicou a penâlidade.
12.2 - A multa prcvista nesta cláusula será de até I0% (dez por ccnto) sobre o vâlol.global do contrâlo.
12.3 - As sanções prcvislas Dos iiens aci â poderão ser aplicadas cumulativamente, faoultada a delêsa
préviâ do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úrteis.
12.4 ' O valor dâs multas aplicadas deverá ser recolhido como rcnda par.a o Município, no prazo de 05
(cinco) diâs úteis, â oontar da dâta da ilrtinrâqão, podendo a CONTRATAN'I'E, pa|a isso, descontáJas
das faturas por ocasião do pagamento, sejulgar conveniente.
12.5 - O p3gâmento dâ rnulta não eximirá a CONTRA I ADA de corrjgil as irrcgularidades que derâm
causâ à peDalidadc, ncm de cumprir o objelo do contrato.

12.6

-A

CONI'RATANTE dcvcrá cienlillcar

â CONTRAT^DA, por.cscriro, de

quakluer

ânormalidadc constatadâ na exeoução do objcto, pam as providências cabÍveis.
12.7 - As penalidades somenle deixarão de ser aplicadas cm razão de circunstánoias exeencrônris, c
justificativâ só será aceitâ por cscrito, fundânrentâda em fâto real e facilmcntc contprovável, a critério
dâ CONTRA'IANTE, desde que Í-ormula(lâ no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da dârâ em que
foram âplicâdâs, indicando-sc aindâ o número do processo administrativo â que se relere, protocolado

I

.junto â CONTR^T^NTE.

CI,ÁI sI LA DÉCIMA TERCLIRÀ Dq, VI\( ULAçÀo Ao EDITAL
l3.l - Estc Conlrato fica vinculado âos tcrnos dâ Concorência Pública para Registrc dc

Prcqos

Dencionado na cláusula primeira destc tcrmo, cuja realizâção decor'reu dâ aulorização da AutoÍidade
Superior por ele responsávcl.
13.2 - Serão pa(es integrantes deste Contrâto, a Conconêncià Pirblioâjá mencionado alltcrionncntc e
lodos os seus anexos, inclusive a proposla apresc|tada pela CONTRATADA.

cr.Áusr LA DÉctMA el ARTq - DAs ALTERAÇôIS Do coNTRATo
l4,l - Competcm â ambâs as pertesr de comunr acordo, salvo nas situações tmladâs neste

instrumento,

râ Lei 8.666/93 e em outfas disposiçõcs legâis pe ilrentes, realizar, via tenno aditivo,

as alteraçôes

contratuais quc _julgârern convenientes,

CLÁUSI LA DÉCIMA QUI\TA DA PI BLI( A( Ào
15.1 - A publicagão resurnida do presentc cortrâto scrá providenciâdx pela Autoridâde Superior

do

mesmo, mediante publicação na lnpreDsâ Ofioial do Municipio consoante o estabclccido pclo Inciso
XIil do
6' da Lci 8.666/93.

^ú.
CLÁUSULA DÉCIMÂ sExTÀ _ DA GARANTIA CoNTRATUAL
16.1 - A critério da Adnlinish'ação e conforme o caso podcrá scr cxigido prcstação de gamntia pârâ
esta contratação visândo à seguranga da execução do contrato e eventLlais alteraçõcs,

cLÁl sl L^ Di( tMq sÉTtMA - r)A tls( ALtzA(Ãu
l7.l - A cxecução coDt|atuâl será acompanhada e Ílscalizada poÍ Agc0tc Público

especialmenle
dcsignado pârtr este fim, de acordo conr o estabelecido no art. 67, da l.ci Fcdcral n" 8.666/1993.

( LÁt st LA DÉctMA ol rAVA DA Rr--sclsÃo.Do coNTRATo
l8.l - Conslituenr motivos ircordicionais para rescisão do presente contrato,

as situxções prcvistâs
nos artigos 77 e 78, Da forma do artigo 79, inclusivc corn as conscquências do artigo 80 da Lei 8.666/93
e posteriorcs altcraçôes.

cLÁusuLA DÉCIMA NoNA - Do cÁso DE FoRÇÀ MÁroR, FoRTUITo ou oMrsso
19.1 - Tal como prescrito em Lei, a CONTRATANTE c a CONTRATADA não serào
Íesponsabilizados por fatos comprovadarnerte decoffentes de casos de ÍõÍça lnaior ou fortuitos,
ocorrências eventuais cLÚa solução se buscará rnediante acordo interpaÍes.
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CLÁUsULÀ vIGÉSIMA
CLAUSI]LA
VIGI]SIMA _ DAS
DAs DISPOSIÇOES
DISPosIÇÕEs FINAIS
FINAIS

I

20.1-ACONTRATANTEanalisará,julgarácdccidirá,emcadacaso,asquestõesalusivasaincidentes
quc se fundâmentem en1 moiivos de força Draior e caso foftuito.
20.2 - Nos casos omissos on divergentes sobre cspccificaqôes conslântes da Concorrência Pública para
Registro de Preços que gcrou cste coDh'âto, prevalccerá a interprctaçâo do Prcgoeiro.

CLÁUSULA VIGÚSIMÂ PRIIVIEIRÁ - Do FoRo
21.1 - As qucstões dcoorrentes da execução dcstc contrato, que não possam ser dirirnidas
administrativamqrtc, scrão processadas ejulgadas pelo Foro da Comarca dc Aracâti/CE.
21.2 - E, parn fim1ezâ e validade do que Íoi pactuâdo, Iâvrou-se o presente CoDtrâto enr 03 (kê, vias
de igual teor e forma, para que sutam um só el'eito, às quais, depois dc lidâs, são assirâdâs pelas
rcprcscntaules dâs paúes, CONTRATANTD, CON'I RATADA e testemunhas.

Aracati/CD,

de

de 20

CONTRATANTE

CONTRATADA

TLSTDMUNIIA

TESTEML]}II IA

/,w.

Á/
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