Secretaria de Administra�ao e Flnancas

MUNICiPIO

VERDE

TOMADA DE PRE<;OS N° 1909.01/2017
LICITA<;AO DO TIPO MENOR PRE<;O
POR ITEM PARA A CONTRATA<;AO DE
EMPRESA
DE
ASSESSORIA
DE
IMPRENSA, DESTINADA AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE
ACARAU - CE.
A Prefeitura Municipal de Acarau/CE, atraves da comissso Permanente de
Licitac;ao, devidamente nomeada pela Portaria N° 114/2017, torna publico para
conhecimento dos interessados que, na data, horano e local abaixo previstos,
abrira licitac;ao, na modalidade Tomada de Prec;os, no tipo menor prec;o, em
regime de execucao indireta com empreitada por prec;o unltario, para atendimento
do objeto desta licitac;ao, de acordo com as condic;oes estabelecidas neste Edital,
observadas as disposlcoes contidas na Lei Federal no 8.666/93 de 21.06.93, e
suas alteracoes posteriores e na Lei n° 123/2006 e suas alterac;oes.

HORA, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO E PROPOSTAS serao recebidos em sessao
publica marcada para:
As 09hOOmin
Do dia 10 de outubro de 2017.
No enderec;o: Sala da cornissao Permanente de Licitac;oes, localizada a Rua
capitao Diogo Lopes, n° 2105, Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira,
Acarau/CE.

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcric;ao
os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referenda:
ANEXO II - Modelo de Carta Proposta;
ANEXO III - Minuta do Contrato;
ANEXO IV - Modelos de Declaracoes:
ANEXO V- Modelo de Declaracao para Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte.

1.0 - DO OBJETO

1.1- A presente licitac;ao tern como objeto ea CONTRATA<;AO DE EMPRESA DE

ASSESSORIA DE IMPRENSA, DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS
DD MUNlciPIO DE ACARAlJ- CE.
2.0 - DAS RESTRI<;OES E CONDI<;OES DE PARTICIPA<;AO
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2.1- Restricoes de participacao:
2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de
suspensao, que lhes tenham sido aplicadas, por force da Lei nQ 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores, e ainda;
a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Admlnlstracao Publica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspenses (CEIS). A Cornissao fara pesquisa no site:
http://www.portaldatransparencia.qov.br/ceis na fase do credenciamento,
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta

sltuacao;
b) Cumprindo penalidade de suspensao ternporaria imposta pela Prefeitura
Municipal de Acarau:
c) Estejam sob falencia, concordata, dissoluc;ao ou liquidac;ao, fusao, clsao ou
de mcorporacao:
d) Reunidos sob forma de cons6rcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de
6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licita<;ao;
f) Autor do projeto bastco ou executivo, pessoa fisica ou jurfdica;
g) De empresas cujos sodos ou diretores pertencarn, simultaneamente, a mais
de uma firma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a fundonar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no
artigo 90, seus incisos e paraqrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
posteriores atuallzacdes:
2.1.2- Quando um dos sodos representantes ou responsaveis tecolcos da Licitante
partlcipar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licita<;ao,
somente uma delas podera participar do certame licitat6rio.
2.1.3- S6 podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou
representar qualquer empresa licitante no presente certame, representante legal
habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos:
Idocumento oficial de identidade;
II procuracao por instrumento publtco ou particular, inclusive com outorga de
poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se
destinam, pertinentes ao certame, em nome da licitante.
2.1.4- caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de
representacso, s6cio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual,
deverao ser apresentados juntamente com o documento de identidade,
documentos que comprovem tal conclcao (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata de sua eleic;ao, etc.), nos quais estejam expresses seus poderes para exercer
direitos e assumir obriga<;oes em decorrencia de tal investidura.
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2.2- Das condicoes de participacao:
2.2.1- Podera participar do presente certame licitat6rio pessoa jurfdica,
devidamente cadastrada na Prefeitura ou que atender a todas as condicdes
exigidas para cadastramento da Prefeitura, de acordo com o Art. 22, paraqraro 20
da Lei 8.666/93 e suas altera<;oes posteriores, observada a necessarla
qualificagio.

3.0 - DOS ENVELOPES

a

3.1- A documentagio necessana Habilita<;ao, bem como as Propostas de Pre<;os
deverao ser apresentadas simultaneamente
corntssao de Licita<;ao, em
envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no preambulo
deste Edita!, sendo aceita ainda a remessa via postal, para o endereco constante
no prearnbulo deste Edita!, conforme abaixo:

a

111

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE
(IDENTIFICA<;AO DA EMPRESA)
ENVELOPE No 01 - DOCUMENTA<;AO
TOMADA DE PRE<;OS NO 1909.01/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - CE

I

(IDENTIFICA<;AO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRE<;OS
TOMADA DE PRE<;OS N° 1909.01/2017

3.2- E obrigat6ria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA
DE PRE<;OS.
3.3- Os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Pre<;os deverao ser
apresentadas por preposto da LICITANTE com poderes de representacao legal,
atraves de procuracao pubuca ou particular. A nao apresentacao nao irnplicara em
inabilita<;ao, no entanto, o representante nao podera pronunciar-se em nome da
LICITANTE, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que
devera apresentar c6pia do contrato social e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilita<;ao e as
Propostas de Precos de mais de uma licitante. Porem, nenhuma pessoa, ainda que
munida de procuracso, podera representar mais de uma licitante junta
Cornissao, sob pena de exdusao sumarla das licitantes representadas.
3.5- Decalra do direito de impugnar os termos deste Edital de Licita<;Zio perante a
Administragio a licitante que os tendo aceitado sem obje<;ao, venha a apontar,
depots da abertura dos envelopes de habilita<;ao, falhas ou irregularidades que o
viciararn, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.
3.6- A impugna<;ao de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada
de conformidade com artigo 41, paraqrafo 10, da Lei N° 8.666/93 e atteracoes

a

/
subsequentes.
.:i
3.7- Acolhida peti<;ao contra o ato convocat6rio sera designada nova data para�

a
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realizac;ao do certame.
4.0 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO- ENVELOPE "A"

4.1. Os Documentos de Habilitac;ao deverao ser apresentados da
seguinte forma:
a) Em originais ou publicai;ao em 6rgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo
de c6pia autenticada em Cartorio:
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na
hlpotese do documento nao center expressamente o prazo de validade, devera ser
acompanhado de cectaracao ou regulamentac;ao do 6rgao emissor que disponha
sobre a validade do mesmo.

4.2. Os Documentos de Habilitac;ao conslstirao de:
4.2.1 - Requisitos para Pessoa Juridica:
4.2.1.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) desta Prefeitura Municipal, dentro
do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da licitac;ao;
4.2.1.2- Documento atestando o cumprimento ao estabelecido no Art. 7°, incise
XXXIII, da Constituic;ao federal de 1988, com identificac;ao do assinante.
4.2.2 - Habilitacao Juridica:
4.2.2.1- Cedula de identidade do responsavel legal ou siqnatario da proposta.
4.2.2.2· Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por acoes,
acompanhado da data da assemolela que elegeu seus atuais administradores. Em
se tratando de sociedades civts, tnscncao do ato constitutive, acompanhado de
prove da diretoria em exercfcio.
4.2.2.3- Prova de inscric;ao na:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Municipal.
4.2.2.4· Alvara de Funcionamento.

4.2.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domidlio ou sede do licitante.
a) A comorovacao de quitai;ao para com a Fazenda Federal devera ser feita
atraves da Certidao de regularidade de Debitos relatives a Creditos Tribut.arios
Federais e Dfvida Ativa da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil
na forrna da Portaria Conjunta RFB/PGFN o0 1.751, de 2 de outubro de 2014� �

a
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b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita
atraves de Certidao Consolldada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa
Estadual;
c) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita
atraves de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa
Municipal.
4.2.3.2- Prova de situa<;ao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Service - FGTS, atraves de Certificado de Regularidade de Situa<;ao - CRS e;
4.2.3.3- Prova de tnexlstencla de debitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacso de certidao negativa, nos termos do Titulo
VII-Ada Consolldacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1 ° de maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011.

4.2.4 - Oualificacao Tecnica:
4.2.4.1- Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurfdica de direito publlco ou privado,
com identifica<;ao do assinante, acompanhado de documento fiscal e contratual,
comprovando que a UCITANTE prestou ou esta prestando services com
especifica<;ao exigida ou similar, compativeis com o objeto da licitac;ao.
4.2.5 - Oualificacao Economico - Financeira:
4.2.5.1- satanco Patrimonial e dernonstracoes cootabeis do ultimo exerdoo social,
ja exiqivels e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta
Comercial de origem, que comprovem a boa situa<;ao financeira da empresa,
vedada a sua substitui<;ao por balancetes ou balances provis6rios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha rnais de 03 (tres) meses da
data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por contabilista
registrado no CRC, com respectiva Certidao de Regularidade Profissional CRP, bem como por socio, gerente ou diretor, acompanhado dos Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente averbados na Junta Comercial da sede
ou domldho do fornecedor ou em outro 6rgao equivalente;
4.2.5.2- Certidao negativa de falencia e concordata expedida pelo Distribuidor
Judicial da sede do PROPONENTE, rusnca Ordlnarla.
4.2.5.3- Certidao Simplificada e Especifica emitida pela Junta Comercial da Sede
da Licitante.
4.2.6 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO:
4.2.6.1- Declara<;ao de conhecimento de todos os parametros e elementos dos
services a serem ofertados e que sua proposta atende integralmente aos
requisitos constantes neste edital;
4.2.6.2- oedaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital
e seus anexos;
4.2.6.3- Dedaracao, sob as penalidades cabfveis, de mexistencia de fato
superveniente impeditivo da habilita<;ao, ficando ciente da obrigatoried:1e de
declarar ocorrendas posteriores, (art.32, §2°, da Lei n.0 8.666/93);
�
�
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4.2.6.4- Certidao Negativa de Inadirnplencia, expedida pela Secretaria de
Administra<;ao e Hnancas do Munidpio de Acarau - CE.
4.3- O LICITANTE devera fornecer, a titulo de informa<;ao, numero de telefone,
fax, e pessoa de contato, preferencialmente local. A ausencia desses dados nao a
tornara inabilitada.
4.4- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
no Envelope n° 01 (Documentos de Habilita<;ao}, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serao
considerados inabilitados, nao se admitindo cornplementacao posterior, salvo
disposto no Item 4.4.1.

4.4.1 Na forma do que dispoe o art. 42 da lei Complementar n° 123, de
14.12.2006, a comprovarao da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas
e empresas de pequeno porte somente seai exigida para efeito de assinatura do
contrato.
4.4.2 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de
participarao neste procedimento licitat6rio, devereo apresentar toda a
documenta¢o exigida para efeito de comprovecso de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢o.
4.4.3 Havendo alguma restri¢o na comprova¢o da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de OS (cinco) dias uteis, contado a partir do
momenta em que o proponente for declarado o veocedor do certeme, para
regularizarao da aocumentscso, pagamento ou parcelamento do debito, e
emssso de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.
4. 4. 4 A nao-regulariza¢o da documentsdio, no prazo previsto no item anterior,
implicara aeceaenoe do direito a contrata¢o, sem prejuizo das sanroes previstas
no art 81 da lei n° 8.666/93, sendo facultado a AdministrafaO convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de c/assificarao, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitarao.
4.4.S sera inabilitado o licitante que nao atender as exigencias deste edital
referentes a fase de habilitarao, bem como apresentar os documentos defeituosos
em seu contetido e forma, e ainda, a ME ou EPP que nao apresentar a
regulariza¢o da documenta¢o de Regularidade Fiscal e Trabalhista no prazo
definido no item "4.4.3" acima.
5.0 - DA PROPOSTA DE PRE�O - ENVELOPE "B"
5.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma e
preenchidas em duas vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer
processo mecantco, eletronico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
entregue em envelope lacrado.

5.2- As propostas de precos deverao ainda conter:
5.2.1- A razao social, local da sede e o nurnero de inscri,;ao no CNPJ .da licit nt�
�
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5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- Indicac;ao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta)
dias, contados da data da apresentacao das mesmas.
5.2.4- Prec;o unttario e total para cada item proposto, cotados em moeda nacional,
em algarismos, bem como o valor total da proposta por extenso, ja consideradas,
nos mesmos, todas as despesas, inclusive tributes, rnao-de-obra e transporte,
incidentes direta ou indiretamente no Objeto deste Edital.
5.2.5- Acornpanharao obrigatoriamente as Propostas de Precos, como partes
integrantes da mesma, os seguintes anexos, os quais deverso conter o nome da
licitante, a assinatura:
5.2.5.1- Planilha com prec;os unltarios e totais conforme, de todos os itens de
acordo com o contendo todos os custos para perfeita prestacso dos services e
quaisquer outros que se fizerem necessaries para a execucao do objeto desta
Licitac;ao;
5.2.6- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que
porventura deixar de explicitar em sua proposta.
5.2.7- Ocorrendo diverqencia entre os valores, prevalecerao os descritos por
extenso. Ocorrendo discordanda entre os valores unitario e total, prevalecera o
valor unltarto,
5.2.8- Em caso de mais de uma cotacao por item, sera considerada, para efeito de
dassificacso a cotacao de menor valor.

6.0 · DO PROCESSAMENTO DA LICITA�AO

6.1- A presente Licitac;ao na modalidade Tomada de Prec;os sera processada e
2
julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n 8.666/93
e suas alterac;oes posteriores.
6.2- Ap6s a entrega dos envelopes pelos licitantes, nao serao aceitos quaisquer
adendos, acrescmos ou supressoes ou esclarecimento sobre o conteudo dos
mes mos.
6.3- Os esclarecimentos, quando necessarlos e desde que solicitados pela
corntssao deste Municfpio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.
6.4- E facultado
Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da
destinada a esclarecer ou complementar a instruc;ao
diligencia
Licitac;ao, promover
do processo, vedada a tndusao de documentos ou mtormacoes que deveria
constar originariamente da proposta.
6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo
licitat6rio, que sera assinada pela Comlssao de Licitac;ao e os licitantes presentes,
conforme dispoe § 12 do art. 43 da Lei de uotacees.
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habllitacao, e a
proposta de prec;o serao realizados simultaneamente em ato pubuco no dia, hora e
local previsto neste Edita!.
6.7- Os membros da Cornissao e 02 (dots) licitantes, escolhidos entre os
presentes como representantes dos concorrentes, exarnlnarao e rubricarao todas
as folhas dos Oocumentos de Habllitacao e Propostas de Prec;os apresentados;
�
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6.8- Recebidos os envelopes "A" OOCUMENTOS DE HABILITA<;AO, "B"
"PROPOSTA DE PRE<;OS", proceder-se-a a abertura e a analise dos envelopes
referentes docurnentacao.
6.9- A Corntssao podera, ao seu exclusivo criteria, proclamar, na mesma sessao, o
resultado da habititacao, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados;
6.10- Divulgado o resultado da habllitacao, a Cornlssao, apes obedecer ao
disposto no art. 109, inciso I, alfnea "a", da Lei de Licitac;oes, fara a devolucao aos
inabilitados, dos seus envelopes - proposta de precos lacrados.
6.11- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas que serao
examinadas pela Cornissao e licitantes presentes.
6.12- Divulgac;ao do resultado do julgamento da proposta de precos e observance
ao prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alfnea "b", da Lei n2 8.666/93.
6.13- Apes a fase de habilitac;ao, nao cabe deslstencia de proposta, salvo motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comtssao de Licitac;ao.

a

7.0 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A- AVALIAc;:Ao DOS DOCUMENTOS DE HABILITAc;:Ao - ENVELOPE "A"
7.1- Compete exclusivamente
COMISSAO avaliar o rnento dos documentos e
informac;oes prestadas, bem coma julgar a capacidade tecnica, economica e
financeira de cada PROPONENTE e a exequibilidade das propostas apresentadas.
7.2- A habilitacao sera julgada com base nos Documentos de Habilita<;ao
Habilitac;ao Jurfdica,
apresentados, observadas as exigencias pertinentes
Fiscal
e
Trabalhista,
Qualifica<;ao
Tecnica
e
Qualificac;ao
Economica
Regularidade
e Financeira.
B -AVALIAc;:AO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B"
7.3- A presente licita<;ao sera julgada pelo criteria do menor preco, conforme
inciso I, § 1 do art. 45 da Lei das Licitac;oes.

a

a

a

°

7.4- Serao desclassificadas as propostas:
7.4.1- Que nao atenderem as especificac;oes deste Edital de Tomada de Pre<;os;
7.4.2- Que apresentarem precos urutarlos irrisonos, de valor zero, ou precos
excessivos ou lnexequlvels (na forma do Art. 48 da Lei de Licita<;oes).
7.4.3- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta
Tomada de Precos, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;
7.4.4- Os erros de soma e/ou multtplkacao, bem coma o valor total proposto,
eventualmente configurados nas Propostas de Pre<;os das PROPONENTES, serso
devidamente corrigidos, nao se constituindo, de forma alguma, coma motivo para
desdassiflcacao da proposta.
7.4.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas, coma criteria de
desempate a classifica<;ao se fara, obrigatoriamente, par sorteio, vedado outro

�
i

processo.
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7.4.6- Quando for constatado o empate, conforme estabe/ece os attigos 44 e 45
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro ap/Jcara os
atterios para desempete em favor da microempresa ou empress de pequeno
porte. da seguinte forma:
7.4.6.1- Entende-se por empate aquelas situa;oes em que as propostas
apresentadas pelas mtcroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
ate 10% (dez por cento) superior ao melhor preco.
7.4.6.2- Para efeito do disposto no 7.4.6.1, ocorrendo o empate, proceder-se-e da
seguinte forma:
I - a microempresa ou empress de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
no prazo de quinze minutos, sob pena de preclusao, situa;Jo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Nao ocorrendo a contrata;ao da microempresa ou empress de pequeno
porte, na forma do inciso I deste item, serao convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hip6tese do item 7.4.6.1 deste Edita!, na ordem
dassificat6ria, para o exercicio do mesmo dire/to, tsmoem todos no prazo de
quinze minutos cede, sob pena de preclusao;
III - no caso de equivalencia dos va/ores apresentados pe/as microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos lntervalos estabelecidos no
item 7.4.6.2, Jnciso I aeste Edital,sera rea!izado sorteio para definir aquele que
primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.4.6.4- Na hipotese da nao-contratafao nos termos previstos no Item 7.4.6.2
deste Edita!, o objeto /icitado sere acfjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
7.4.6.5 - O disposto no item 7.4.6.2 somente se ap/icara quando a melhor oferta
inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empress de pequeno
porte.

7.4.7- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRE�O POR ITEM entre as
LICITANTES classificadas;
7.4.8- De conformidade com o parecer da CPL, nao constituira causa de
inabilita<;ao nem de desclassifica<;ao da proponente a irregularidade formal que
nao afete o conteudo ou a idoneidade da proposta e/ou docurnentacao:

8.0 - DA ADJUDICA�O
8.1- A adjudica<;ao da presente licita<;ao ao(s) licitante(s) vencedor(es) sera
ordem classificat6ria,
efetivada mediante termo circunstanciado, obedecida
depois de ultrapassado o prazo recursal.

a

9.0 - DO CONTRATO
9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente
Tom�da_ de Pre<;os, que devera ser as�nado pel_as part�s_n_o prazo de 05 (cinco) /
dias uteis, a partir da data de convocacao encamlnhada a ucttante vencedora
�
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9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o "Termo de Contrato" no
prazo estabelecido no subitem anterior, caractertzara o descumprimento total da
obrigac;ao, fic.ando sujeita as penalidades previstas no item 20.1, sub-alfnea "b.1"
do Edital;
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta
Vencedora e seu Anexo, bem como os demais elementos concernentes a licitac;ao,
que serviram de base ao processo licitat6rio.
9.4- 0 prazo de convocacao a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma unica
prorrogac;ao com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.
9.5- E facultado a Adrnlnistracao, quando o convoc.ado nao assinar o "Termo de
Contrato" no prazo e condlcoes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, obedecendo a ordem de classificac;ao estabelecida pela Cornlssao,
para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condic;oes propostas pelo primeiro
colocado, ou revogar a licitac;ao consoante preve a Lei n2 8.666/93 e aiteracoes
posteriores.
10.0 - DOS PRAZOS
10.1- Os services objeto desta licitac;ao deverao ser executados ate 31 de
Dezembro de 2017, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterac;6es.
10.2- Os atrasos ocasionados por motivo de forc;a maior ou caso fortuito, desde
que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria
de cornpetencia, nao serao considerados como inadimplemento contratual.
11.0 - DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE
11.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as conoicoes
necessaries ao pleno cumprimento das obrigac;6es decorrentes do Termo
Contratual, consoante estabelece a Lei n28.666/93 e suas alterac;6es posteriores;
11.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, bem como o
pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessaries ao
born andamento dos servic;os;
11.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
execucao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providendas
corretivas;
11.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

I! .
I

�

!
1.

12.0 - DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA
12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condic;oes e prazos
estabelecidos nesta Tomada de Prec;os, no Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame;
12.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade
com as obrigac;5es assumidas, todas as conclcoes de habilitac;ao e qualificac;ao
exigidas na Lei de Licitac;5es;
�
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12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execucao do objeto
contratual;
12.4- Substituir os proflssionais nos cases de impedimentos fortuitos, de maneira
que nao se prejudiquem o born andamento e a boa prestacao dos services:
12.5- Facilitar a ac;ao da FISCAUZA<;AO na inspec;ao dos services. prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem selicitados pela CONTRATANTE;
12.6- Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ ou irregularidades
apontadas pela Contratante;
12.7- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tarnbern de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributes que, diJeta ou indiretamente,
incidam sobre a prestacao dos services contratados inclusive as contribui<;5es
previdencianas fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalho, etc, ficando exclufda qualquer solidariedade da Prefeitura
Municipal de Acarau/CE por eventuais autuacdes administrativas e/ou judiciais
uma vez que a inadlmplenoa da CONTRATADA, com referenda as suas
oonqacoes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Acarau/CE;
12.8- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejufzos que forem
causados a Uniao, Estado, Munidpio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos

servicos.
13.0 - DA DURA�O DO CONTRATO
13.1- 0 contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura ate 31
de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado nos cases e formas previstos na
Lei na 8.666, de 21 de rnarco de 1993 e atteracoes posteriores.

�-

(

14.0 - DAS CONDic;OES DE PAGAMENTO
14.1- A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser
apresentada a Secretaria de competence, ate o 10° (dedrno) dia util do mes
subsequente a realizac;ao dos services, para fins de conterencla e atestaceo da
execucao dos services.
14.2- A fatura constara dos services efetivamente prestados no perfcdo de cada
mes civil, de acordo com o quantitative efetivamente realizado no mes;
14.3- Caso a fatura seja aprovada pela Secretaria competente, o pagamento sera
efetuado ate o 30° (trigesimo) dia apos o protocolo da fatura pela CONTRATADA.
15.0 - DA DOTAc;AO ORc;AMENT.ARIA
15.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta das Dotacoes
Orcarnentarias e Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.
Unidade Orcamentaria

Oraao-Prnnrama/ Atividade

Secretaria de Administradio e Financas
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria de Agroneg6cios, Pesca, Irriga<;ao e
Desenvolvimento Economico
Secretaria de Educadio
Secretaria de saude

07 .01-20.122.0007.2.038

04.01-04.122.0001.2.015
06.01-15.122.0001.2.027
11.01-12.361.0044.2.061
12.01-10.122.0045.2.090
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16.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PRE<;O
16.1- Os precos sao frxos e irreajustaveis pelo perlodo de 12 {doze) meses da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os prec;os
contratuais poderao ser reajustados com base no fndice IGP-M da Fundac;ao
Getulio Vargas.
17.0- DAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS
17.1- A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
acrescrnos ou supressoes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de
25°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o
disposto no§ lQ, art. 65, da Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
18.0 - DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS
18.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigac;oes assumidas, garantidas a
previa defesa, a Administra�o podera aplicar a Contratada, as seguintes sancoes:
a) Advertencia;
b) Multa:
b.l) Multa de 10°/o (dez por cento) sobre o valor de sua proposta,em caso de
recusa da licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (dnco)
dias uteis, contados da data da notifrcac;ao feita pela Contratante;
b.2) Multa de 0,3°/o (tres decimos por cento) por dia de atraso na execucso dos
services. ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) Multa de 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao
cumprida do Contrato e resdsao do pacto, a criteria da Secretaria de competence,
em caso de atraso dos servic;os superior a 30 (trinta) dias.
b.3) Os valores das multas referidas nestas clausutas serao descontadas "exofficio" da Contratada, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de
credito em seu favor que mantenha junto a Secretaria de competence,
independente de notifrcac;ao ou tnterpetacao judicial ou extrajudicial.
c) Suspensao Ternporarta do direito de participar de licitac;ao e impedimenta de
contratar com a Adrninistra�o, pelo prazo de ate 02 (dois) anos.
d) Declarac;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac;ao
Publica, enquanto perdurarem os motives determinantes da punic;ao ou ate que a
contratante promova a sua reabilitac;ao.
e) Sera ainda imputada a contratada multa ou puni�o no caso que couber por
falha da (s) eventual (is) subcontratada(s) na prestacso dos services:
19.0 - DAS RESCISOES CONTRATUAIS
19.1- A resosao contratual podera ser:
19.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
19.3- Amigavel, por acordo entre as partes, rnediante autonzacao escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitat6rio, desde que haja convenlenda da Adrnlnlstracao:
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19.4- Em caso de resosao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos
prejufzos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
19.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art.. 78 acarreta as
consequendas previstas no art.. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

20.0 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1- Os recursos cabfveis serso processados de acordo com o que estabelece o
art. 109 da Lei n° 8666/93 e suas elteracoes.
20.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peti<;ao devidamente
arrazoada e subscrito pelo representante legal da recorrente dirigida a Comissao
de Licita<;ao da Prefeitura Municipal de Acarau/CE.
20.3- Os recursos serao protocolados na Prefeitura Municipal de Acarau/CE e
encaminhados a Comlssao de Licita<;ao.
21.0 - DAS DISPOSICOES FINAIS
21.1- A apresentacao da proposta implica na aceitacao plena das condlcoes
estabelecidas nesta TOMADA DE PRE(;OS.
21.2- Esta licita<;ao podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia
util subsequents, na mesma hora e local.
21.3- Para dirimir cuaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se a Cornlssao
de Licita<;ao, na sede da Prefeitura Municipal de Acarau/CE, durante o perfodo das
08h00min as 12h00min.
21.4- Conforme a legisla<;ao em vigor, esta licita<;ao, na modalidade Tomada de
Pre<;os podera ser:
a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em
qualquer fase do processo;
b) revogada, por conventencla da Administracao, decorrente de motive
superveniente, pertinente e suficiente para justificar o ato;
c) adiada, por motivo justificado.
21.5- Os casos omissos serao resolvidos pela Cornissao Permanente de Licita<;ao
nos termos da legisla<;ao pertinente.
22.0 - DO FORO
22.1- Na hipotese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Comarca de
Acarau/CE, excluido, qualquer outro por mais privilegiado que seja;

(' na
{)

avia T

earau/CE, 20 de setembro de 2017.

'iu-tc

eira

:re;i e: ;;:ssao Permanen::�AL=a�

� � de Sousa
Membro da CPL

Alessandra Chaves Silva
Membro da CPL
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ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO:

1.1. CONTRATA<;AO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DESTINADA AS
'
,
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACARAU • CE.
2. METODOLOGIA
2.1. O presente certame licitat6rio devera ser realizado atraves da modalidade
Tomada de Prec;os, regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes e toda
legislac;ao pertinente.

3. ESPECIFICA�OES TECNICAS E DETALHAMENTO DOS SERVI�OS
3.1. A adjudicac;ao do objeto da licitac;ao devera atender ao crlterio MENOR PRE�O
POR ITEM, em regime de execuc;ao indireta com empreitada por preco unitario,
conforme segue, discriminando especficacoes e quantidades:

ITEM

01

OBJETO
CONTRATA<;AO DE EM PRESA DE ASSESSORIA DE
IMPRENSA, DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNiciPIO DE ACARAU - CE.

UNO.

nuANT.

MES

04

3.2. REFERENCIAL DE PRE�OS
Os precos de referenda foram estimados com base nos valores medics obtidos
atraves das cotacoes de precos anexas a este termo de referencia, viabilizadas para
verificac;ao no mercado dos valores atinentes a contrataceo deste objeto.

3.3. DETALHAMENTO DOS SERVl�OS
3.3.1. Divulgac;ao de ac;oes e projetos municiando constantemente a midia
com informac;oes pertinentes ao munidpio;
3.3.2. Identificac;ao de temas e pautas para comumcacso externa e
redac;ao de textos jornalisticos;
3.3.3. Percepcao e produc;ao de temas, pautas, conteudos, notas, artigos e
a sua respectiva divulgac;ao.

4. PRAZO DE EXECU�O:

/
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4 .1. Os services objeto desta licitac;ao deverfio ser executa os ate 31 de Dezern bro de
2017, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
4.2. Os atrasos ocasionados por motivo de forc;a maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura de

Acarau,

S. DAS CONDil;OES DE PAGAMENTO
5.1. A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser apresentada a
Secretaria de competenda, ate o 100 (decimo) dia util do mes subsequente a
realizac;ao dos servicos, para fins de conferencia e atestacao da execuc;ao dos

services.

5.2. A fatura constara dos services efetivamente prestados no periodo de cada mes
civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mes;
5.3. Caso a fatura seja aprovada pela Secretaria de cornpetencia, o pagamento sera
efetuado ate o 300 (triqesimo) dia apos o protocolo da fatura pela CONTRATADA.

6. REAJUSTAMENTO DE PREl;O
6.1. Os prec;os sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os prec;os
contratuais poderao ser reajustados com base no indice IGP-M da Fundac;ao Getulio
Vargas.

7. ALTERAl;OES CONTRATUAIS
7.1. A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas condlcoes contratuais,
acrescimos ou supressees no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto
no § lo, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterac;oes posteriores.

8. OBRIGAl;OES DA CONTRATANTE

a

8.1. A Contratante se obriga a proporcionar
Contratada todas as condkoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigac;oes decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
8.2. Fiscalizar e acompanhar a execucso do objeto contratual, bem como o
pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessarias ao born
andamento dos servic;os;
8.3. Comunicar Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem provldencias corretivas;
Contratada
vista das Notas Fiscais/Faturas
8.4. Providenciar os pagamentos
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

a

a

a

9. OBRIGAl;OES DA CONTRATADA
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9.1. E.xecutar o objeto do Contrato de conformidade com as condkoes e prazos
estabelecidos na Tomada de Precos N°, neste Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame;
9.2. Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigac;oes assumidas, todas as condicoes de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas na Lei
de Licitac;oes;
9.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados na execucso do objeto contratual;
9.4. Substituir os profissionals nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que
nao se prejudiquem o born andamento e a boa prestacao dos servic;os;
9.5. Facilitar a ac;ao da FISCAUZA<).O na mspecao dos servic;os, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
9.6. Providenciar a imediata correcao das deficiencies e/ ou irregularidades apontadas
pela Contratante;
9.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tarnbern de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre a prestacso dos servic;os contratados inclusive as contnbuicoes
prevldencerlas fiscals e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes
de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Acarau-Ce por eventuais autuac;oes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimplencia da CONTRATADA, com referenda as suas obriqacoes, nao se transfere
a Prefeitura Municipal de Acarau-Ce:
9.8. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem
causados a Uniao, Estado, Munidpio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos
servic;os.

10. SAN�OES ADMINISTRATIVAS
10.1. Pela inexecuc;ao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantidas a previa
defesa, a Administracao podera aplicar a Contratada, as seguintes sancoes:
a) Advertencia:
b) Multa:
b.1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta ,em caso de recusa
da licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias utels,
contados da data da notificac;ao feita pela Contratante;
b.2) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso na execucso dos
servic;os, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) Multa de 2% (dols por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida
do Contrato e rescisao do pacto, a criteria da Secretaria de competence, em caso de
atraso dos services superior a 30 (trinta) dias.
b.3) Os valores das multas referidas nestas dausulas serso descontadas "ex- officio"
da Contratada, mediante subtrac;ao a ser efetuada em qualquer fatura de rredito em
seu favor que mantenha junto a Secretaria de competencia, independente de
notificac;ao ou lnterpelacao judicial ou extrajudicial.
c) suspensao Ternporaria do direito de participar de licltacso e
contratar com a Adrnlnistracao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos.
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d) Oeclaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac;ao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni�o ou ate que a contratante
promova a sua reabilitac;ao.
ainda imputada a contratada multa ou punicao no caso que couber por falha
e)
da(s) eventual(is) subcontratada(s) na prestacao dos servic;os;

Sera

11. DAS RESCISOES CONTRATUAIS

11.1. A resdsao contratual podera ser:
11.2. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e VXIII do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93;
11.3. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizac;ao escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio,
desde que haja conveniencia da Adrninistracao:
11.4. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
11.5. A resdsso contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as
consequencias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

12. DAS DOTA�O OR<;AMENTA.RIA

12.1. As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta das Ootacoes
Orcamentarias e Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.
Unidade Orcamentaria
Secretaria de Admlnistracao e Financas
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria de Agroneg6cios, Pesca, Irrigac;ao e
Desenvolvimento Economico
Secretaria de Educadio
Secretaria de saude

Orgao-Proarama/ Atividade

04.01·04.122.0001.2.015
06.01 · 15.122.0001.2.027
07.01·20.122.0007.2.038
11.01 • 12.361.0044.2.061
12.01 • 10.122.0045.2.090

Acarau/CE, 20 de setembro de 2017.

frt;,f1f4�

/Ana Flavia Teixeira
PresideAtl("da Comissao Permanente de Licitac;ao

!{ .... /} �

L., �
''��de
Sousa

.t1

Membro da CPL

�

Alessandra Chaves Silva
Membro da CPL
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
ANEXO II - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA

Locale data

A

Cornissao Permanente de Licita<;oes da Prefeitura Municipal de Acarau
Ref.: TOMADA DE PRE<;OS N° 1909.01/2017

Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucao do objeto do Edital de
TOMADA DE PRE<;OS N° 1909.01/2017, pelo preco global de R$_ (
),
conforme planilha a seguir, com prazo de execucao ate
_
DESCRI<;AO DOS

ITEM

sesvrcos

UNI DADE

V.MENSAL

QUANT.

V.TOTAL

I

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licita�o, nos comprometemos a
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando
Carteira de Identidade n°.
expedida em
para esse fim o Senhor
e
CNPJ/CPF
n°
como
representante
_j_J_, 6rgao Expedidor __
legal desta empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta
corridos, a contar da data de abertura da licitac;ao.

e de

(_) dias

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condkoes
estabelecidas no Edital da licita�o e seus anexos.
Atenciosamente,

. ..

.... .

FIRMA PROPONENTE / CNPJ

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

REPRESENTANTE LEGAL / CPF
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ANEXO III· MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO NO----TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE ACARAU, ATRAVES DA SECRETARIA
DE
COM
NAS CONDic;;:OES
ABAIXO PACTUADAS:
O Municipio de Acarau, pessoa jurfdica de direito publico interno, com sede a Rua
General Humberto Moura, 675·8 • Centro, atraves da Secretaria de
.J
inscrita no CNPJ/MF sob o n>.
representada pelo respectivo Secretario
doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro
(a), Sr. (a)
Jado a Empresa,
sediada a
em
Estado do
inscrito
no
CNPJ
sob
o
no
por
_
representado
____,
ao fim assinado, doravante
(nome e qualificagio), inscrito no CPF n°
denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edita! de Tomada de Prec;os n°
1909.01/2017, Processo n° 1909.01/2017, em conformidade com o que preceitua a
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, sujeitando·se os contratantes
as suas normas e as clausulas e condi<;oes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA · DA FUNDAMENTAc;;:AO LEGAL
1.1· Fundamenta-se este contrato na Tomada de Prec;os no 1909.01/2017, e na Lei no
8.666/93 e suas alteracoes posteriores e na proposta de prec;os da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1· 0 presente contrato tern por objeto a CONTRATAc;;:AO DE EMPRESA DE
ASSESSORIA DE IMPRENSA, DESTINADA A SECRETARIA DE ----DO MUNICIPIO DE ACARAU - CE.
CLAUSULA TERCEIRA · DO PREc;;:O

3.1· A CONTRATANTE paqara ao CONTRATADO pela execucao do objeto deste
--1, sendo pago
(
contrato o valor global de R$
mensalmente o valor de R$
).
(,

CLAUSULA QUARTA · DAS OBRIGAc;;:OES DA CONTRATANTE

4 .1 • A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes
necessartas ao pleno cumprimento das obrigac;oes decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n28.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2· Fiscalizar e acompanhar a execucso do objeto contratual, bem como o
pagamento das taxas e impastos, empregados e demais despesas necessartas ao born
andamento dos servic;os;
4.3· Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia reladonada com a execucao
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem provldencias corretivas;
4.4· Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Fatur s _, 1
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
�
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CLAUSULA QUINTA • DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA
5.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condic;oes e prazos
estabelecidos na Tomada de Prec;os N° 1909.01/2017, neste Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame;
5.2· Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com
as obrigac;oes assumidas, todas as condicoes de habilitac;ao e qualificacao exigidas na
Lei de Licitac;oes;
5.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execucso do objeto contratual;
12.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que
nao se prejudiquem o born andamento e a boa prestacso dos servic;os;
5.5- Facilitar a ac;ao da FISCALIZA<;AO na inspecao dos servic;os, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.6- Providenciar a imediata correcao das defidencias e/ ou irregularidades apontadas
pela Contratante;
5.7- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre a prestacao dos servic;os contratados inclusive as contnbuicoes
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes
de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Acarau-Ce por eventuais autuac;oes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
lnadirnplencia da CONTRATADA, com referenda as suas obriqacoes, nao se transfere
a Prefeitura Municipal de Acarau-Ce;
5.8- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejufzos que forem
causados
Uniao, Estado, Munidpio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos
servic;os.

a

CLAUSULA SEXTA • DOS PRAZOS
6.1- Os servic;os objeto desta licitac;ao deverao ser executados ate 31 de Dezembro de
2017, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
6.2- Os atrasos ocasionados por motive de forc;a maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura de

Acarau.

CL.AUSULA SETIMA • DAS CONDI<;OES DE PAGAMENTO
7.1- A fatura relativa aos servic;os mensalmente prestados devera ser apresentada a
Secretaria de competence, ate O 100 (decirno) dia util do mes suosequente a
realizac;ao dos servic;os, para fins de conterenoa e atestacao da execucao dos

services.

7.2- A fatura constara dos servic;os efetivamente prestados no periodo de cada mes
civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mes;
7.3- Caso a fatura seja aprovada pela Secretaria de competencia, o pagamento sera
efetuado ate o 300 (trigesimo) dia apes o protocolo da fatura pela CONTRATADA.
CLAUSULA OITAVA • DA DOTA<;AO OR<;AMENTARIA
8.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da
e Elemento de Despesas: 3.3.90.39.0�.
orcarnentane:
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE�OE DO REGIME DE
EXECU�O

9.1- Os prec;os sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentacso da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os prec;os
contratuais poderao ser reajustados corn base no fndice IGP-M da Fundac;ao Getuflo
Vargas.
9.2- 0 Regime de execuc;ao sera indireto em empreitada por prec;o unitario.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERA�OES CONTRATUAIS
10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
acrescimos ou supressoes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto
no § 12, art. 65, da Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

ClAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

11.1- o contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura ate 31 de
Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n2
8.666, de 21 de marc;o de 1993 e alteracoes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SAN�OES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecuc;ao total ou parcial das obrigac;oes assumidas, garantidas a previa
defesa, a Administrac;ao podera aplicar Contratada, as seguintes sancoes:

a) Advertencia;

a

b) Multa:
b.1) Multa de 10°/o (dez por cento) sobre o valor de sua proposta,em caso de recusa
da licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias utels,
contados da data da notificac;ao feita pela Contratante;
b.2) Multa de 0,3% (tres dedmos por cento) por dia de atraso na execucao dos
servic;os, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) Multa de 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida
do Contrato e resdsao do pacto, a crlterio da Secretaria de cornpetencia, em caso de
atraso dos servic;os superior a 30 (trinta) dias.
b.3) Os valores das multas referidas nestas clausutas serao descontadas "ex- officio"
da Contratada, mediante subtrac;ao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em
seu favor que mantenha junto a Secretaria de cornpetencia, independente de
notificac;ao ou interpelac;ao judicial ou extrajudicial.
c) Suspensso Ternporaria do direito de participar de licitac;ao e impedimento de
contratar com a Administrac;ao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos.
d) Oeclarac;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminlstracao Publlca,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punic;ao ou ate que a contratante
promova a sua reabilitacao,
e) Sera ainda imputada a contratada multa ou punic;ao no caso que couber por falha
da(s) eventual(is) subcontratada(s) na prestacao dos servic;os;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS
13.1- A resclsao contratual podera ser:
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13.2· Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incises I a XII e VXIII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
13.3· Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio,
desde que haja convenlenda da Administracso:
13.4· Em caso de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
13.5· A resdsao contratual de que trata o incise I do art. 78 acarreta as
consequences previstas no art. 80, incises I a IV, ambos da Le" no 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA · DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1· Os recursos cabfveis serao processados de acordo com o que estabelece o art.
109 da Lei n° 8666/93 e suas alteracoes.
14.2· Os recurses deverao ser interpostos mediante petic;ao devidamente arrazoada e

a

subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida Comissao de Licitac;ao da
Prefeitura Municipal.
14.3· Os recurses serao protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados
Comissao de Licitac;ao.

a

CLAUSULA DECIMA QUINTA · DO FORO
15.1· Flea eleito o foro da Comarca de Acarau, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controversia oriunda do presente, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando·se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02
(duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.
Acarau/CE, _de

CONTRATADA

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
01.

02.

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF

'
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ANEXO IV - MODELOS DE DECLARA<;OES

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio da Tomada de Prec;os N.o
1909.01/2017, junto ao Municipio de Acarau, Estado do Ceara, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/19991 publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constitui<;ao Federal, nao emprega
· menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio da Tomada de Precos N.0
1909.01/2017, junto ao Municipio de Acarau, Estado do Ceara, que tern pleno
conhecimento de todos os pararnetros e elementos dos produtos a serem ofertados
no presente certame licitat6rio e que sua proposta atende integralmente aos
requisitos constantes neste edital;
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio da Tomada de Precos N.o
1909.01/2017, junto ao Municipio de Acarau, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio da Tomada de Prec;os N.o
1909.01/2017, junto ao Municfpio de Acarau, Estado do Ceara, que inexiste
qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilita<;ao para participar no
presente certame licitat6rio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrendas posteriores, nos termos do art. 32, §20, da Lei n.o 8.666/93. Pelo
que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

_____-___, _de

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

i

I

t
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAy\O PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAc;AO

por mtermedio de
[Norne/Razac Social), inscrita no CNPJ n°
seu
o(a)
representante
legal,
portado(a) da Carteira de
Sr( a)
Identidade n°
e CPF n°
DECLARA,
sob as sancoes administrativas cabfveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou
empresa de pequeno porte nos termos da legislac;ao vigente, nao possuindo nenhum
dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar no 123/06.
____- CE,

_:de 2017.

de

(Representante Legal}
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