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TOMADA DE PREçOS Ne 07/2019

pReÂuauro
A PREFETTURA tvluNlclPAL DE PIRAQUE - T0, pessoa JurÍdica de Direito Público lnterno, com sede Administrativa na
Avenida Ar€jaq yne, -Centro- PIRAQU Ê/TO, inscrito no CNPJ s ob o n'-25.063.94210001-40, nesteato representado

pelo Ordenador de despesa, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Decreto ne
02312019 de 19 DE AGOSTO DE 2019, torna público que fará a realização de licitação OBJETIVANDO A

coNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA pREsrAçÃo DE sERVtços PRoFtsstoNAts DE AssEssoRtA E
coNsuLToRrA ADMrNrsÍRATtvA r,tas ÁRees oe ltctraçôes E coNTRATos PARA ATENDER o
rvrururcípro oe etnaquÊ-ro, ob eto do item 01 um deste instrumento e de acordo com o detalhado no
anexo I - termo de reÍerência, em atendimento à solicitação da Secretaria lvlunicipal de AdministÍação, obleto do
Processo Licitatório ns 56/2019 - Tomada de Preços ne 07/2019, do tipo "menor preço global", tendo como critério de
julgamento "menor Preço", em conformidade com a previsibilidade descrita na LeÍ Feder,:l ns 8.666 de 21 de junho de
1993, com regime de execução do futuro contrato administrativo "lndireta - Empreitada por Preço Mensal", a ser
regida pela Lei Federal nA 8.666, de 2l dejunho de 1993, e suas alterações, com aplicação das prerrogativas da Lei
complementar ne 123, de 14 de deze4mbro de 2006, da LeiComplementar ne 147, de 07 de agosto de 2014, ficando
ainda os interessados sujeitos

as

condições dê Cadastramento junto ao l\4unicÍpio, conforme estabelece o art. 22, § 2e da

supra citada Lei Federal, mediante ainda as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório/edital e, em

observância ainda ao teor do anexo ll

-

minuta do contrato administrativo, cujo envelopes contendo documentação

habilitação, proposta de preços, deverão serem entregues na data, locale horário abaixo identificados:

í.

oA ENTREGA EABERTURADoS ENVELopES

1.1 Do local da entrega dosenvelopes
a) -LocnL:lv. ctsaR BATtsrA NEpoMUcENo, cENTRo N'1330, -PlRÂQUÊ-DeparramentodeLicitações
b) - onrn: até o diatSh2lzotg

c) ' uoRÁRto:
1.2.
1.2

as

(Ellnin

Da abertura dos envelopes

A

a

bertura dos envelopes será em sessão pública

a

ser realizada pela Comissão Permanente de Licitação, conforme

abaixoindicado:

d) - -roclr:ev. crsAR
e) - onrn:

f)

EATISTA NEpoMUcENo, cENTRo N'1330,

-ptRAeuÊ-DepârtamentodeLicitações

lté o diatShzlzotg

- HoRÁnto:

asGúnin

1.3. 0corÍendo decretação

de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste
evento na data acima mencionada, a licitação fica rá automaticamente prorrogada pa ra o primeiro dia útil subseq üente,

independentemente de nova comunicação.

2

-

2.1.

DAS PUBLICAçÕEs E INTIMAçÕEs

-

Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no crgão de divulgação oficial do
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quadro de avisos afixado no hallde entrada da PreÍeitura, conforme dispõe a leimunicipal

,L

DO OBJETO

A presente licitação tem por objetivo oBlETlvANDo A CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA
pREsrAçÃo DÊ sÊRvtços pRoFtsstoNAts DE AssEssoRrA E coNsuLToRtA ADMtNtsrRATtvA NAs
ÁREAs oE LrcrrAçÕEs E coNTRAToS pARA ATEruorn o ruururcípro DE prRAeuÊ-To.
3.1.

3.2 0 valor máximo pa ra a futura contratação dos serviços de "assessoria e

consultoria em licitaçôes

e

contratos", objeto

do item 01, que o Município de PIRAQUÊ se propõe a pagar pela prestação dos serviços mensais é de até RS 4.300,00 Í
QUATRO MII. E TRÉZENTOS REAIS ), estimando um valor c lobal de RS
conforme detalhado no anexo l-termo de reÍerência

5ú00

(CI\Q(E\IrA

E

Uú

lvl E 5E(E{IC6 RfÁ6

)

4 - oAs coNDrçôEs PARApARTrcrpAçÃo

4.1

Poderão apresentaÊse à licitação pessoas jurídicas, devidamente cadastradas ouque
documentação que comprova que atende

setor de cadastramento da Prefeitura todâ

â

cadastramento até

data do rece bimento dos envelopes.

o

terceiro dia anterior

à

a

a

presenta rem junto ao

todas as condições exigidas para

4.2

Somente poderão participar da presente licitaçã0, empresas que não estejam sob falência, concursodecredores,
dissolução, liquidação ou cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido
aplicadas, por força da Leinp 8.666/93.

4.3

Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP, a comprovação desta condição será
efetuada mediante certidão expedida pelâ Junta Comercial, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar
na. 12312006, devendo esta declaração ser anexada junto com a documentação habilitação em enÍeixada no

envelope 01.

4.4

Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação

4.4.1

Pessoa

jurídica na condição de sociedade advocaciâ, cujos diretoÍes, gerentes, sócios e responsáveis tecnicos

sejam servidores do

[/unicípio de PIRAQUÊ(TO).

4.4.2

pessoa jurídica na condição de sociedade advocacia, que estejam incursa em regime de falência ou concordata
ou que incidâ em proibição legalde contratar com a Administração Pública na esfera federal, ou estadua I ou m u nicipal.

pessoa jurídica na condição de sociedade advocacia, que tenha sido declarada inidônea para licitar ou
contratar com o MunicÍpio de PIRAQUÊ(MG).

4.4.3

4.6

A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos
deste instrumento convocatório/edital, do anexo I - termo de referencia, do anexo ll-A e anexo ll-8, minutas dos
contratos administrativos e demais anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações

e

dos documentos apresentados em qualquerfase da

licitação.

4.7

Em decorrência da licitação ser na lVodalidade Tomada de Preços, necessário se faz o cadastramentojuntoao

lvlunicípio, cadastramento este que deverá ser rea lizado no Depa rtamento de Licitações do N4unicÍpio de PIRAQUÊ, para

obtenção do

CRC

-

Certificado de Registro Cadastral validade de um ano a contar da data da sua expediçã0, pâra

ta nto, os interessados deveÍão apresenta

r

copia xerox de toda documental perquirida no item 5 (cinco), acom pâ nhada do

original da documentação para procedimentos de autenticidade documental no ato do cadastramentojunto ao
l/unicÍpio de PIRAQUÊ, ate as 16:00 horas do terceiro dla anterior a data do recebimento da proposta, conforme
Av. Cesar Batista Nepomuceno, Centro, Nq 1330 CEP 77BBB-000 piraquê
CNPI: 25.063.94280001-40

- TO

e,4,.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAOUÊ
.;..,o

.#

lptn AQUE

CNPJ No 25.063.942/0001 -40

c povo

]

ÉM

PÂrtrÉtÊo LUoÁfi

ill

prescreveo§2edoart.22daLelFederalne8.666/93, ou seja até o dia30.07.2019.
5-DOCADASÍRAMENTO
Conforme estabelecido na seção lll (Dos Registros Cadastrais), art. 35 da Lei Federal ns 8,666/93, a empresa que
se interessarem em participar do certame, e não forem cadastradas junto ao lvlunicípio de PIRAQUÊ, deverão

5.1

apresentar para cadastra mento até o prazo constante no

su

bitem 4.7 deste instrumento convocatório/edital,

os

seguintes

documentos:

5.2 - Documentação Relativa

-

a

Habilitação lurídica- (Art.28)

o art 32 da lei

8.665/93, os do€umentos necessários a habilitação poderão ser
por
qualquer
processo
apresentados em original,
de copiâ autenticada por servidor da administração.
conforme explicita

5.2.1Copia do Contrato s6àL cuaultima alteração se houver.
5.2.2 Copia dos documentos de identificação dos Sócios proprietários, podendo ser RG, Crrteira Profissional, CNH
5.2.3 certificado de registro cadastral (CRC) emitido pela PreÍeitura lVlunicipal de PIRAQUÊ.

5.3

Documentação Relativa Regularidade Fiscale Trabalhistas

5.3.'l

-

(art.29):

Prova de inscrição no Cadastro Nacionalde Pessoa lurídica (CNPJ),

5.3.2 Cenidão Negativa ou Positiva de efeito Negativo de Débitos Relâtivos

aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da

União;queabrangeinclusiveascontribuiçõessociaisprevistasnasallneas"a"a"d"doparágrafoúnicodoart.lldaLeine
8.212 de 24 dejulho de 1991, em itida pela Receita Federâ I do Brasil;

5.3.3 Certidão de Regularidade relativâ ao Fundo de Garantia Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando

a

situação regular nocumprimento dosencargos instituídos por lei;

5.3.4

Certidão Negativa de Debito Írabalhista, comprovando a inexistência de debitos inadimplidos perante a

Justiça doTrabalho;

5.3.5

5.3.6

Certldão de Regularidade para com

a

tazenda Estadualdo domicílio ou sede do proponente licitante;

Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do proponente licitante;

5.5 Documentação

Relativa Quatificação e regularilaê

onc«gãoftcÍzadores(art.31):

5.5.1- Certidâo Negativa de Licitãntes lnidôneos, emitida pelo Tribunâl de Contas da União (TCU),
cêrtificando que, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com

lnidôneidade para participar de licitação na administração publica federal por decisão deste
Tribunal, nos têrmôs do art. 46 clâ Lei ns 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
5.5.2- Certidão Negativa de Licitantes inabilitados, emitida pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
certificando que, o(a) requerente acima identificado(a) NÃo coNsrA da relação de responsáveis com

inabilitação para

o

exercício de cargo em comissão

ou Íunção de confiança no âmbito

da

âdministrãção pública federal, em razão de decisão d€ste Tribunal, nos te, môs do art. 50 da Lei nq
8.443192 (lei Orgânica do TCU).
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5.5.3- cêrtidão de nada consta de Distribuição Ações e Execuções Civejs, Criminais e.Justiça MilitaÍ
em primeira instanciâ do ludiciario na sede do Estado dâ licitante.

)

5.5.4 - certidão negativa de contas julgadas irregulares, emitida pelo Tribunal de contas do Estado,
dos responsáveis pela execução da assessoria a ser prestâda.
5.5.5.- como comprovação de qualificação técnica (art 30 ll, ) poderão ser apresentados atestados de
qualificação técnicã, emitidô por entidade competente; como capacitaçõírs, formações e curso na
área de assessoria do objeto deste certame.
5.6.1Declaração de cumprimento do art.7e, XXX|llda Constituição Federal, conforme prescreveo inciso V do art. 27 da Lei

Federal ne 8.666/93.
Observação:

a) -

Sob pena de não realização do cadastramento, todos os documentos apresentados para habilitação deverão

estar em nome da proponente licitante ê, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,
observando-se que:

for matri2, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
o licitante Íor Íilial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

> se o licitante
> se

>se o licita nte
CNPJ da

formatriz, eoexecutordocontratofo rfilial, a documentaçãodeverá ser apresentada com

matriz e da filial, simultaneamente;

> serão dispensados da

filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem

emitidos somente em nome da matri2.
5

DADOCI ií€Í{TAçáODEHAüflJTAçÃOIAPóECAI}A§nAiE!ÍTOI-ENVEr.OPE0l

6.1 A proponente licitante deverá apresentar copia do CRC (Certificado de Registro Cadastral obtido
preferencialmente junto ao lúunicípio de PIRAQUÊ, com validade para o exercício de 2.019).

ô.1.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica {CN Pl);

6,1.2 Certidão Negativa ou

Positiva de efeito Negativo de Débitos Relativos aos Tributos tederais e a Dívida Ativa da

contribuições sociais previstas nasalíneas "a"
8.212 de 24 dejulho de 1991, emitida pela Receita Federal do BÍasil;
União; que abrange inclusive

as

a

"d" do parágraÍo único do art. 11da Leine

6.1.3 Certidao de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia Tempo de Sêíviços

(FGTS), demonstrando

a

situação regular nocumpÍimento dosencargos instituídos porlei;

6.'1.4 Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDI);

6.1.5 Certidãode Regularidade
6.'1.ô Certidãode

para com

a

Fazenda Estadualdo domicílioou sede do licitante;

Regula ridade paracoma Fazenda

Municipaldodomicilioousededo Licitante;

Observação:
1, As certidões exigidas nos subitens (6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6) deverão ter a data de expiração mínima de
validade a data da abertura do certame conforme prescrito no subitem 2.1 desteinstrumento convocatório/edital.

6.2 Declarações Complementares

6.2.1

Declaração de conhecimento dos Ditames do lnstrumento Iicitatório e seus Anexos, conforme modelo no Anexo
lll, preferencialmente em papeltimbrado. Esta declaração deverá ser anexadajunto com a documentação habilitação e
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enfeixada no (envelope n"01),sobpena de inabilitação

6.2.2 Declaração de cumprimento do art,7e, XXX|ll da Constituição tederal, conforme prescreve o inciso IV do
aÍl.27 da Lei Federal ns 8.666/93, sob pena de inabilitação independentemente de sua exigência na fase de
cadastramento, esta declaÍação deverá ser enfeixada no (envelope 01).

6.2.3

Declaração de inexistência de lnidoneidade para contratar com a administração pública, conforme
§ 2e do art.32 da Lei Federa I ne 8.666/93, (modelo do Anexo V). Esta decla ração deverá ser apresentada
preferencialmente em papel timbrado e anexada também junto com a documentação de habilitação e enfeixada no
prescreve o

envelope n':01(um), sob pena de inabilitação.

Observações:
a). A não-apresentação de qualquer documento em conformidade com o exigido para a habilitação implicará na

inabilitação da proponente licitante.
b) Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e âceito pelaComissão.

c) Toda a documentação de habilitação preÍerencialmente deverá ser enfeixada no envelope 01

-

documentãção
habilitação e deverá estar hermeticamente lacrado e rubricado nos invólucros e ser entregue no Departamento de
Licitação ate data e hora limite descrita no item 1 {um) deste instrumento.

d)

Todas as cópias de documentos que Íorem apresentadas na fase de habilitação, exceto certidões de regularidade
para com o Íisco federal, estadual e municipal e que forem emitidas via internet, demais documentos deverão ser

autenticadas em cartório ou por servidor do l\4unicipio de PIRAQUÊ - TO e, neste último caso será necessária a
exibição do documento êm original acompanhado das cópias xérox junto os documentos originais, até trinta minutos
antes da abertura dos envelopes, sob pena de não gozarem dos benefÍcios de ver sua documentação autenticada
pelo servidor publico.

e).

Será facultado aos representantes das proponentes licitantes o direito de pedir vistas à documentaÇão apresentada
para fins de cadastramento junto ao lvlunicípio de PIRAQUÊ - TO.

0.

Em se

tratando de lvlicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na comprovação

da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
a criterio da Administração Públlca, para regularização da documentaçã0, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuaiscertidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

g)

A prorrogação do prazo pa ra a regula rização fisca I e tra balhista

fundamento,

h)

a ser

dirigido

à

igualmente dependerá de requerimento, devidamente

Comissão.

Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias útêis inicialmente concedidos

i) A não regularizaçâo da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direitoà contratação,
sem prejuÍzo das sanções cabíveis.

7 - DA PROPOSTA DE PREçO -

8.1.

ENVELOPE 02

A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, digitada ou datilografada ou manuscrita legÍvel,

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais

pelo representante dalicitante.
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8.2.

Os preços mensal e

total devem ser cotados em moeda nacional, devendo incluir impostos, taxas, seguro

encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Havendo divergência entre
mensal/unitário e global, prevalecerá o que melhor convier à administraçâo.

8.3. A não-indicação de parcelas referentes

e

os

outros
preços

aos impostos, taxas, seguro e outros encargos pressupõe que o

preço já o inclui.
Deverá constar o preço global da pÍoposta, expresso em algarismo e por extenso, valor este conhecido
multiplicando o valor mensal pelo numero de 12 {doze) meses, que é a previsibilidade de tempo da prestação dos

8.4.

serviços, em face dofuturo contrato administrativo

a ser avençado, prevalecendo este último em caso de divergência,
em papeltimbrado da empresa, assinada por seu representante legal, devidamenteidentificado.

8.5.

O prazo de

validade da Proposta de Preços não poderá ser inferiora 60 (sessenta)dias, a contar da data de sua

entrega.

8.6. Os preços cotados compreenderão todos os custos diretos e indiretos e demais

despesas necessárias à
completa execução do objeto da licitação, inclusive todos os custos dos profissiona is, hospedagem, alimentação e
im postos, equipamentos diversos, fornecimento de mão de obra, transporte de qualquer natureza, considerando que os
serviços inclui a obrigatoriedade de realizar 02 (duas) visitas mensais in loco (sede do Município), conforme
detalhado no respectivo item do quadro do anexo I - termo de referencia, que define os serviços a serem
contratados.

9 . DOS
9.1

-

ENVEI.OPES, DA ENIREGA E DO CREDENCIAMENTO

Dos envelopes

9.1.1A Documentâção necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverãoserapresentadasemenvelopes

distintos,devidamentelacrados,conformeabaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUE
ENVELOpE No 01 - DOCUMENTAÇÃO HABtL|TAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No: 07/2019
I

(NOME DA EMPRESA LICITANTE)

I

PREIEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUE
ENVELOPE N" 02 - PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS No: 07/20'19

(NOME DA EMPRESA LtC|TANTE)

9.2 -

Da Entrega dosEnvelopes

9.2.1. os envelopes contendo "Documentação habilitação", e "proposta de comercial" deverão ser protocolados
junto ao Departamento de Licitação ou entregues diretamente à Comissão Permanente de Licitação
do Município
de PIRAQUÊ, até a data e horário especificados no subitem 1.1 do instrumento em epigrafe, sob pena do não
recebimento;
9.2.2 Depois da hora marcada no subitem l.l, alínea "c", nenhum envelope contendo documento ou proposta será
recebido pela comissão Permanente de Licitação, devendo, nestê caso, sêro fato consignado nâ respectivaAtà.
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9.3

Do

rredenciamento

9.3.1 Somenteos representantes legais, credenciados e identificados naforma dos subitens 9,3.1 e9.3.2,os membros da
Comissão Permanente de Licitação e Íécnicos eventualmente convidados é que poderão pronunciar-se no curso dos

trabalhos. Demais pessoas presentes podeÍão acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de abertura dos
envelopes, vedada qualquer manifestação durante o procedimento.

9.3.3.

t,tão será

admitida

a pa

rticipação de um mesmo representa nte para mais de uma sociedade, proponente licitante.

9.3.4. finda a fase de credenciamento e

identificação dos representantes,

a

Comissão Permanente de

Licitação verificará o fechamento dos invólucros dos envelopes contendo documentação habilitação, proposta
técnica e a propostas de preços e, constada sua regularidade, os membros lançaram suas respectivas assinaturas e

em seguida repassará aos eventuais representantes presente ao ato, os quais após conferencia, lançaram

suas

respectivas rubricas e ou assinaturas nos invólucros dos envelopes, dando-se em seguida o procedimento de abertura
dos envelopes de

10

n'0l

- DA ABERTURA

10.1.

contendo documentação habilitaçã0.

Dos ENVE| opEs

DE

DocUMENTAçÃo

Os trabalhos da sessão pública para abertura dos envelopes obedecerão aos

trámites estabelecidos nos

subitensseguintes:

'í0.2.

Considerando que em setratandoda modalidadede licitaçãotomada depreçosa leifederal ne 8.666/93 não traz

no seu bojo a obrigação de se constituir representante não se obriga a presença de representante da proponente
licitante, no entanto se constituindo representante parâ a boa conduta dos trabalhos, cada proponente licitante poderá
representar por um único representante.

se fazer

10.3.
sessão,

Na presença dos representantes das proponentes licitantes e demais pessoas que quiserem assistir á

a Comissão Permanente de Licitação de posse dos invólucros devidamênte fechados, contendo

os

Documentos de Hâbilitação e as Propostas de Preços, procederá ao início dos trabalhos, rubricando todos os

invólucros dos respectivos envelopes e disponibilizado para os representantes das sociedade para o mesmo feito.

10.4. A Comissão
habilitação,

10,5.

e

verifica rá

Permanente
a va

de Licitação realizará a abertura dos envelopes Ol

lidade docu mentâ lconfronto com

o

-

Documentação

detalhado neste instrumento convocatório/edital.

Os membros da Comissão Permanente de Licitantes e os representantes das Proponentes Licitantes,

examinarãoe rubricarãotodasasfolhas dos Documentosde Habilitação;

'10.6.

A Comissão Permãnente de Licitação, certificará a todos o resultado da Íase da ha bilitação documenta l,
registrando tudo em ata, ou seja identificando as proponentes declaradas habilitadas e eventualmente declaradas

inabilitadas.

10.7.

Os recursos em qualquer Íase da licitação serão interpostos

ejulgados com estrita observância da lei

del

licitação, em especial o art.109.
10.8 Proclamado o resultado da fase de habilitação documental, e decorrido o prazo para interposição de recurso,
conforme prescreve o art. 109 da Lei tederal np 8.666/93, ou no caso de renúncia do direito recursal, a Comissão

Permanente de Licitação, procederá à abertura dos envelopes 02 contendo a proposta & peço das proponentes
licitantes ha bilitadas na fase de a na lise documental.

í

í.

ABERTURA Dos ENvEtopEs

02-,,pRoposrADE pREço
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1'1,1. - uma vez concluído os trabalhos de avaliação da "HAB|L|ÍAÇÃo" de todos os licitantes habilitados na fase
documental, e não havendo intenção de interpor recurso, a Comissão Permanente de Licitação, realizará em
seguida a abeÍtura dos envelopes "Proposta de Preços". Caso contrário, havendo a intenção de recurso, a data da
abertura será comunicada às Proponentes licitantes, registrando tudo em ata e o resultado será publicado no quadro
de aviso localizado no hallde entrada da Prefeitura.

11.2.

-

Os

envelopes 03 "Propostas de PÍeços", serão examinadas pelos mem bros da Comissão Perma nente de Licitâção,

bem como pelos representantes das proponentes licitantes, e uma vez constatada a re8ularidade e, em seguida serão

abertoseconfrontada

a

proposta com

o

detalhado neste instrumento convocatório, lançando os valores na ata.

'1.3. - Uma vez abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas
quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões, não podendo as mesmas serem devolvidas
1

após a fase de habilitação.

11.4. - Oesta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer dêclaração constar
obrigatoriamente da mesma.
'l

.5. - Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser rea lizada no diã, será ma rcada a
data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação, através de publicação no Quadro de Avisos
'1

aÍixado no átrio da Prefeitura.

13

-

Dos cRtrÉRtos oEJULGAMENTo

13.1.

A responsabilidade pelas informações, exarados na presente Tomada de Preços é exclusiva da equipe

hi4âdE ntidade de onde

â mesma é

é

originária.

13.2.- AVALTAçÃO DOS DOCUMENÍOS DE HABtLITAçÃO

-

ENVELOpE O1

A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observadas as
exigências pertinentes à Habilitação .Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica, Qualificação Econômica e
13.2.1..

Fina nceira e

Cumprimento do disposto no inciso XXXlll do a rt. 7e da Constituição Federa l.

13.2.2. - A critério da Adm inistra ção, no caso de inabilitação de todos os licita ntes, poderâo ser convocados pa ra, no
prazo de 08(oito) dias úteis, apÍesentarem nova documentação, em obediência ao disposto no parágrafo único do
artigo 48 da Lei ne 8.666/93.

13.4. -AvAuAçÃo DAs pRoposrAs
13.4.1. serão desclassificadas

a)

pREços- ENvEropE 03

as Propostas de Preços que

apresentarem:

Condições ilegais, omissões, erros edivergência ou conflitocom asexigênciasdeste Edital;

b) Proposta

c)

DE

L

em função da oferta de outro competidor na licitação;

Preço mensal/unitário simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatÍvel com os preços praticados no

mercado, conforme a Lei 8.666/93

e

suas alterações;

d)

Preço excessivo, assim entendidocomo aquele superiorao orçado pelo Município;

€)

preços globais inexeqüíveis na forma do art. 48 da Lei das Licitações.
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13.4.3

.

pós o exa me das propostas, a Com issão atrib

A

u

irá C0M0 VE|IICEDO&AA QtjE APRESENTAR MENOR VAI-OR GLOBAI

14. DO FUTURO CONTRATOADMINISTRATIVO

14.1.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Contrato Administrativo", conforme estabelecido no

-

subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades a que se
refere a Lei ns 8.666/93, dentre elas mu lta pecuniá ria no percentua I de 5% (cinco por cento) a ser aplicado sobre o valor
global da proposta apresentada.

14.2.
prazo

É

e

facultado à Administração, quando o convocado não assinar o futuro "Contrato Administrativo" no
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescêntes, obedecendo a ordem de classificação

estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual prâ20 ê nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocâdo, ou
revogar

a

licitação consoante prevê a Lei ns 8.666/93.

14.3. O prazo de convocação para assinatura do futuro Contrato Admlnistrativo poderá ser prorrogado, uma vez,
por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo
devidâmente justificadoeaceitopelaAdministração.
14.4. Consideram'se como parte integrante do futuro Contrato Administrativo, o anexc l-Termo de Referência, este
instrumento convocatório/edital e os termos da pÍoposta de preços, bem como os demais elementos concernentes à

licitaçãoqueservirem

14.5.

de base

ao processo licitatório.

caberá ao Contratante providencia

r a pu

blicação do extrato do contrato até o 5e (quinto) dia útil do

ao de sua assinatura, consoante estabelece a Leins

r5

8.666/93.

E

m ês seguinte
deverá publica-lo no diário oficial do lúunicÍpio.

- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

e

despesa decorrente da execução da presente licitação correrá
orçamentárias.

15.1.

orgao
0010

idade
0004
un

programatica

elemento

FONTE

04.1,22.OO52.2034

3.3.90.39.00

10

à conta das seguintes dotações

Dpt'
ouTRos sERVtÇos PEssoA JURTDTcA

I

16 . DA ANUI.AçÃO E REVOGAçÃO

16.1. Por razões de interesse público, deconente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente
e suÍiciente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante pa recer escrito e devida mente fundamentado.
16.2. A nu lidade do proced imento licitatório devida m entejustiÍicada na forma da lei, ind uz à do contrato e não gerâ
obrigaçãodeindenizar,ressalvadoodispostonoparágrafoúnicodoartigo59daLei ns8.666/93.
16.3.

No caso de desÍazimento do processo licitâtório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

17 . DOS RECURSOSADMINISTRATIVOS
'17.1. Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos, dento do prazode 5 (cinco)
diasúteisa
contarda intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação dolicitante;
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b) julgamento das propostas;
C) anulação ou revogação dalicitação;

d) rescisãodocontrato
ê) aplicação
17.2.

ou instrumentoequivalente,

a

que se reÍere

oart.79, inciso

l, da

Leins 8.666/93;

das penas de advertência, suspensão tem porária ou de multa.

Representação, no prazo de 5 (cinco)dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou

do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

17.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis,

na hipótese do parágrafo 3e

do art. 87 da Lei

ne

8.666/93.

17.4. A intimação dos atos referidos no subitem 17.1, alíneas 'a', "b', "c" e "d", excluÍdos os relativos à
advertência e multa de mora, e no subitem 17.3 será feita mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura,
salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada
a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e consignada em Ata.
17.5. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do subitem 17.1, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
compêtente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuireficácia suspensiva aos demaisrecursos.

17.ô. lnterposto

o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco)

diasúteis.

17.7. os recursos

deverão ser maniÍestados por escrito, dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, a qualpoderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado,à autoridade superior, devendo, nestecaso, a decisão serproferida dentro do prazo de 5 (cinco)dias úteis,
contados do recebimento de recurso, sob pena deresponsabilidade.

17.8. Decairá do direito de impugnar perante à Administraçã0, os termos desta licitação,aquele que aceita ndo-o sem
objeção, venha âpontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
18 . DAS SANçÕESADMINISTRATIVAS

18.1.

- Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da
sançãoadministrativa desuspensãotemporária do direito de licitar pelo prazo de ate doi, anos.

18.2. Em casode inexecução pârcialoutotal das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do
contrato, infringênciâ do ârt. 71 da Lei Federal ne 8.666/93 e quaisquêr outras irregularidades, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
18.2.1. advertência;
í

8.2.2

Pelo atraso iniustificado na prestação de serviços, propensos a gerar prejuízo ao N4unicípio de PIRAQUÊ, multa
(dez
por cento) âplicado sobre o valor do global docontrato administrativo.
de 10%
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18.2.3

rua ocorrência

de reincidência o valor da multa será de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato
a rescisão contratual e demais cominaçôes Iegais avençadas no contrato

administrativo, sujeito ainda
administrativo.

1

8.2,4

Suspensão temporá ria do direito de

pa

rticipar de licitação e impedimento de contratar com a Adm inistração,

pelo prazo de até 2 (dois) anos;

18.2.5

Declaração de inidoneidade parâ licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitaçã0.
18.3.

o valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria ao

l\4unicípio de PIRAQUÊ, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data da sua aplicação ou poderá ser
descontado dos pagamentos dasfaturas devidas pelo l\4unicípio, quando for ocaso.

19

-

19.1

DAS RESPONSABILIDAOES DASPARTES

Do Contratante

19.1.1 Constituir servidor devidamente habilitado para acompanhamento da execução do contrato administrativo
conÍorme estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.

19.1.2 tlotificar extrajudicialmente a futura Contratãda e aplicar as sanções legais em decorrência do declÍnio na
qualidade dos serviços e ou em decorrência de fatos supervenientes propensos a gerar prejuízos financeiros ao
MunicÍpio de PIRAQUÊ (TO)

19.1.3 Notificar extrajudicialmente e exigir da futura Contratada a substituição de qualquer profissionaldesta
que não tenha habilidades devidamente comprovada para a execução dos serviços e ou que venha a apresentaÍ
conduta que contraria ética profissional .

19.1.4 nssumir inteira responsabilidade pelo reembolso das despesas com transporte, alimentação e
hospedagem, quando se tratar de TREINAMENTOS, CURSOS, CAPACITAçÕES OU visrta extra in loco (sede do
Município de PIRAaUÊ), ou na ocorrência de eventuais despesas decorrentes de deslocamento de profissionais
da Contratada para tratar de assuntos administrativos na capital do Êstado na Capital Federal, em detrimento do
interessepúblicodoMuniciprode PIRAQUÊ.
19.1.5 Disponibilizar ainda espaço físico e eventuais equipamentos e ou documentos para o desempenho das
atividadês dos tecnicos quando da realização das visitas tecnicas in loco (sede do NlunicÍpio de PIRAQUÊ), para
desempenho de suas atividades.

19.1.6 fm se tratando dos serviços pertinentes ao item 01

(assessoria

em licitações e contratos), disponibilizar

servidores com habilidade em informativa e devidamente capacitâdos e nomeados para o desempenho das atividades

de julSamento de desfecho de processos licitatórios, nas modalidades agasalhadas na Lei tederal de ticitação na
8.666/93, na Lei Fêderalne 10.520/02 e na Lei Federal ne]-.2.462111.

19.'1.7

Realizar o pagamento das parcelas até 10 dias após a emissâo da nota íiscal, no valor pactuado no
futuro contrato administrativo, ãtraves da Tesouraria do Município, objeto de deposito bancário ou TED em nome da

futura contratada, no prazo avençado.

19.2

Da

Íutura Contratadaobieto do item O1(assessoriâ em licitações)

19.2.1 Uma vez declarada vencedora do certame, a adjudicatária será convocada para assinar o contrâto
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administrativo e deverá dãr inicio imediato na prestação dos serviços, mediante recebimento da ordem de serviço,
em observância ao teor da minuta do contrato administrativo e, em observância ainda a.)s ditames da lei federal de
licitação ne: 8.666/93.

'19.2.2

I

futura contratada deverá prestar ainda serviços de "Assessoria", objetivandoâ prestação de serviços tanto
internet, etc..) e in loco (sede do Município de PIRAQU Ê), através de 02 (duas)visitas
horária
com
carga
a
ser cumprida em conformidade com o expediente normal do Município de
mensais,
para
procedimento
etRAQUÊ,
acompanhamento de eventuais desfechos de processos licitatórios, pautando para
elucidação de duvidas de servidores e, para procedimentos de saneamento nos processos licitatórios (chek list), e
a distancia ( meio remoto, via

orientaçõesdiretasâosservidoresdodepartamentodelicitações,acercadeassuntosatinentesalicitaçõesecontratos.
A futura contratâda reconhece desde já que aplica-se na presente licitâção as prerrogativas do § 1e do

19.2.3

art. 65 da Lei Federalns 8.666/93.

19.2.4 A futura contratada, deverá avoca r pa ra sias despesas com mão de obra d isponibilizâda na prestação dos serviços,
acrescidâ dos respectivos encargos sociais, bem como as despesas que se fizerem necessárias em decorrência do
deslocamento até a sede do Município de PIRAQUÊ, dentre elas despesas com (transporte, alimentâção e eventual
hospedagem), isentando o Ente Publico de qualquer despesa adicional

19.2.5

lndependentemente da fiscalização feita por servidor do [/unicípio de PIRAQUÊ, a futura Contratada

ea

única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a causar ao Municipio de PIRAQUÊ ou a terceiros, em
decorrência do descumprimento de obrigações e/ou declínio na qualidade da prestação dos serviços.

19.2.6
Íatura,

e

O no final do mês que originar a prestação dos serviços, a Íutura Contratada deverá emitir nota fiscal

encaminharviâ emailao financeiro no prazo razo,ável de empenho imediato.

9.2.7

ns despesas com tra nsporte, a limentação e hospedagem ca rgos incidentes sobre os prepostos da futura
contratada, deslocados para visita extra in loco (sede do município), serão reembolsados pelo contratante à futura
'1

contratada, medianteapresentação dos comprovantes que ensejaram a despesa.

19.2.8 la ocorrência de visita extra requisitada pelo lvlunicípio, ou eventual deslocâmento de técnicos bern ccrm
(agiuçoesorscoeapoftifarÍEÍrbou para tratar de assunto de interesse do Município em qualquer município, não será
objeto de pagamento de honorários e, o numero de diária eventualmente utilizada será objeto de compensação em
face das02 (duas) visitas mensais à sede dolvlunicípio.

19.2.9 - Durante a execução do contrato ou de suas eventuais prorrogações, a futura ccntratada se obriga a manter
todas as condições de habilitação e qualificação, compatíveis com as obrigaçôes assumidas, consoante ao que
dispõe a Lei 8.666/93.
19.2.10

A

futura contratada não poderá tra nsferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados, sem

anuência expressa do contratante.

19 - DA vrNculAçÃo DASPARTES
20.1 As pârtes ficam vinculadas ao teor deste instrumento convocatório/editâ1, ao teor do descÍito no anexo

I

- termo

de referencia, minutas dos contratos administrativos, ao teor da Lei Federal ne 8.666/93, ao teor da Lei Federal ne
8.906/94, enoque couber aoteorda Lei Federal ne 101/00, pârâ todos os efeitos legais e de direito.

20 - DA PUBT.TCASO
21.1 será publicado no Diário de ddd

lúrijd,

os atos decorrentes desta licitação serão publicados no quadro de

ffiirn M-riid de PIRAOUÊrIo, publicação esta a ser
efetuada pela Administração l\4unicipal, tornando o ato público, conforme determinações &H.
Aviso localizado no hall de entrada do prédio onde funciona a
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21 - OA TMPUGNAçÃO

DO ATO

CONVOCAÍóRlO

Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,

22.1

qualquer cidadão é pane

legitima paÍa impugnar este instrumento convocatório/edital, conÍorme prescreve o § 1'do art. 41 da Lei Federal de
Lilitação n' 8.666/93, devendo protocolar o pedido junto ao Departamento de ticitaçôes, desa gdenn ê PfrAQJi
cabendo a Comissão Permanente de Licitação com acompanhamento da Procurador.a do lVunicipio de PIRAQUÊ,
decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não será aceito recursos interposto via (email ou
fax sÍmile), exceto envio via correio e desde que o mesmo seja pÍotocolado junto ao Departamento de Licitação no
prazo legal, esta belecido no item 1.1 (u m) deste instru mento convocatório

22.2

Caso seja acolhida a impugnação

contra o ato convocatório/edital, será designada nova data para a rea lização do

certame.

22.3 A impugnação feita tempestivamente pelo proponente licitante não o impedirá de participar do

processo

licitatório, desde que após a apreciação da impuBnação o processo siga seus tramites normais.

23

" OAS DISPOS|çÕESGERATS

23.1. É facultado à Comissão Permanente de l"icitação promover quaisquer diliSencias ou solicitar esclarecimentos
necessários a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que
deveria constaroriginalmente na proposta.
23.2 A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das proponentes licita ntes
às condiçõesdeste instrumento convocatório/edital eseusanexos.

23.3. A proponente licitante é

responsável pela fidelidade
apresentados em qualquer fase da licitação.

23.4.

e legitimidade das informações e dos documentos

Reserva-se à Comissão Perma nente de Licitaçã0, pauta ndo pelo interesse publico, o

direito de solicitar

du

rante o

julgamento do certame informaçôes complementares.

23.5

No interesse da Administraçã0, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá

ser:

23.5.1 adiada a data

23.5.2 ntterada

da abertura desta licitação

as condiçôes do presente edital com fixaçâo de novo prazo para a sua realização, ressalvada

as hipóteses do § 4e do art. 21da Lei Federal np

23.5.3

t',tão se

permitiÍá

a

8,666/93.

qualquer das proponentes licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de

propostas após a sua entrega.
23.6. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliaçâo da disputa entre os

interessados, desde que não comprometam o intêresse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da

futura contratação.
23.7

É

vedada à licitante futura contratada, a sub-contratação parcialou totaldos serviços objeto desta licitação, sem

anuência da Administração.
23.8. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena etotaldas condiçôes deste Edital, sujeitandose â

licitante

as sanções

previstas nos artigos 87

e 88 da Lei ne

8.666/93.
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23.9 Uma vez havendo a desclassificação de todos os licitantes na fase de avaliação documentação, aplica-se a regra
do § 3e do art.48 da Lei Federal ne 8.993/66.

24

-

DOS CASOSoMTSSOS

24.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei Federal de ticitação ne 8.666/93, e
demais cominações legais, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento convocatório/edital, ao anexo

l-

termo de referência

e aos

anexos ll,A e ll-B minutas dos respectivos contratos administrativos, ainda que delas não

se

faça

aquimenção expressa.

25 . DA ANULAçÃO

E

REVOGAçÃO DA TICITAçÃO

25.1 Por razões de interesse público do l\4unrcipio de PIRAQUÉ, decoíente de Íatc superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suÍiciente para justificar tal conduta, a Autoridade lúáxima na pessoa do Prefeito, poderá
revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, conforme prescreve

o

caput do art.49 da Lei Federal ns 8.666/93.

25.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o
disposto no parágÍafo único do artigo 59 da Leins 8.666/93.

25.3.

No caso de desfazimento do processo licitatório, é assêBurado o

direito

ao

contraditório

e à

ampla defesa;

26 - DOSANEXOS
2ô.1 tazem parte integrantedo presente instrumentoconvocatório/editalossegu

intesa nexos

26.'1.1 Anexo I -Termo deReferência;
26.1.2 nnexo ll-A -lvlinuta do Contrato Administrativo de prestação de serviços de assessoria em licitaçôes

e

contratos;

2ô.2.3
26.2.4

Anexo

ltt-

Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/edita

I

e seus anexos

Anexo lV-Declaração decumprimentodo art.7s, xxxlllda Constituição Federal, conforme prescreve

o inciso V do art. 27 da Lei Federal ne

26.2.5

8.666/93.

Anexo V - Declaração de Inexistência de lnidoneidâde para contratar com o Município de PIRAQUÊ

e

ou com a

Administração Pública na esfera federa l, estadualou municipal.

27 -

DO

27.1

toRO

rica eleito o foro da Comarca de Wandedandia -To, para dirimir quaisquer questões decorrentes da

presente licitação, sob renúncia de qualquer outro.

27,2

Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a este lnstrumento, serão prestados pelo setor de Licitação

através do email PMPIRAQUÊ@GMAILCOM ou diretamente na sede do lúunicÍpio de PIRAQUÊ nos horário das 07:30 às

12:00 horas

e das

14:ú

ptRAQUÊ/rO,28 DE

N

as

15:30- Departa mento de Licitações.

OUEMBRO DE

2019.

//a

,t

llo^,,l|í**

f
I

\l

0

ROMES MARCIO DA SILVA
PRESIDENTE
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ANExo r-ÍERMo DE REFERÊNctA pRocEsSo ttctrAToRlo N"55/2019

TOMADA DE PREçOs Ne07/2019
DA JUSÍIFICATIVA; Considerando a complexidade dos serviços âtinentes a Licitações e Contratos, objeto do item

01 {um), considerando qtr o lvhrid.ú não possui no seu quadro de servidores com conhecimento especifico em
licitações para tratar de assuntos pertinentes a demanda de serviços de alta indagação, justifica-se a abertura de
processo licitatório objetivando a seleção de proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de terceiÍos.
SINTESE DO OBJEÍO:

OB,JETIVANDO

A CONTRATAÇÃO DE ÊMPRESA PARA PRESIAÇÃO DE

SERVIÇOs

pRoFtsstoNArs DE AssEssoRtA E coNsuLToRtA ADMINtSTRATtvA NAs AREAS DE LtclrAÇÕES
coNTRATos PARA ATENDER o Hi]urrcÍpro DE prRAeuÊ To.

E

DEscRrçÃo sucrNrA Dos sERvtços
ITEM

UND

VR

DESCRT60 SUSCTNÍA DOS SERV|çOS

QTD

Valor total

unitario

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS PROFTSSTONAIS DE
ASSESSORIA E CONSULÍORIA ADMINISTRATIVA NA5
ÁREAs DE LtcrrAÇôEs E coNTRATos PARA ATENDER
O MUNICíPIO DE PIRAQUÊ-TO
01

parcela

R$ s1.600,00

Rs

12

4.300,00

VALOR GtOBAt RS 51.600,00 ( CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS )

!

DA EsPEcrFrcAçÃo

1.1 ServiçosdeAssessoria eConsultoÍia

em

LicitaçõeseContratos-objetodo item 01.

1.1.1 A proponente licitante que manifestar interesse na prestação

dos serviços, deverá formular sua proposta de

â prestação de serviços de assessoria e consultoria em licitações e contratos, em conformidade com o
detalhado neste termo de referência e em conformidâdê com as âvenças dâ minutâ do contrato administrativo, em

preços, para

observância ao teor do instrumento convocatório/edita le, em observância

a

inda aos dita mes da leifedera lde licitação ne:

8.666/93 e suas alterações, em observância ao tratamento diferenciado concedido às MPEs, em Lei Complementar ne

123/06, bem como no que couber em observância aos ditames da Lei Federal ne 8.904/94 instrumentos estes
que fazem parte integrante do presente termo de reÍerência, para todos os eÍeitos legais e de direito,
independentemente da não transcrição. A prestação dos serviços de somente deverá ser prestada através de
profissionais com formação snors&kà@ e gqão, com habilidades em licitação e contratos, devidamente
comprovada, quando da realização de visitas in loco (sede do N,lunicípio), a qual fica definida em numero de 02
(duas) visitas mensais, com carga horária de cada visita, de no mínimo de 08 {oito) horas, prestadas durante o
expediente normal da Prefeitura, preferencialmente realizada no final da primeira quinzena e no final da
segunda quinzena de cada mês, para procedimento de realização de saneamento em processos licitatórios {chek
list), bem como para prestar serviços de orientações diretasaosservidores do Município, acerca de âssuntos atinentes

a licitações e contratos.

1.1.2

tratâr de demandas de Gpacita@s, cursos e aperfeiçoamento, o lvlunicípio de
mediante reembolso, dentre elas translado aereo e terrêstrê, bem como todas

Na oconência de deslocamento paras

HRAQIE custeará todas as despesas

as despesas com alimentação e eventual hospedagem do Profissionâ1, devendo

a

futura contratada apresentar todos os

comprovantes.

1.1.3

Oemais detalhe sob a responsabilidade daÍutura contratada na prestação dosserviços atinentes a "Assessoria
Consultoria
e
em Licitações e Contratos", consta da minuta do contrato administrativo, ccnforme detalhado no anêxo llA- minuta do contrato administrativo.

2. DorAçÕEs oRçAMENTÁRtAs
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2.1 Adotação orçamentária para atendimento
orgao

unidade

programatica

0010

0026

04 .722

às despesas

elemento

.45!2.2L25

3.3.90

39.00

decorrentes será

a

seguinte

FONÍE

Dpt'

10

sECREÍARtA DE ADMTNtSTRAçÃo

E FTNANÇAs

do exercício futuro
será infoÍmada através simples apostilamento, em conformidade como estabelecido no § 8e do art.65 da Lei

2.2

Na ocorrência da prorrogação de vigência do contrato administrativo, a rubrica orçamentária

Federal ns 8.666/93.

3.

Do FUTURo coNTRATo ADMtNtsÍRATtvo

DA vtGENctA

3.1. Avi8ência do

3.2

futuro contratoadministrativo será de 12 (doze) meses

a

contarda data da sua assinatura

tratar de presunção de serviços continuados, a vigência do futuro
art.57 da Lei

Em observância ao interesse público, e uma vez

contrato administrativo poderá ser prorrogada em observância aos ditames do inciso ll c/c § 4p do
8.666/93.

3.3

Na oconência de prorrogação de vigência do futuro contrato administrativo, conforme estabelecido no

subitem 3.2, será assegurado ao contratado o direito de ver o valor do contrato corrigido, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro, base Índice oficialdo lN PCou outroquevier a substituí-lo, poÍse trata rde gaÍantia

constitucionale,deacordocomo estabelecido no inciso ll alínea "d" do ârt. 65 da Lei Federal

4 -oBRtGAçÕEs

E

ne

8.666/93.

REspoNsAB[,tDADEs Do coNTRATANTE

4..1 Constituir servidor devidamente habilitado para acompanhamento da execução do contrato administÍativo
conforme estabelece

4.2

o

art. 67 da Lei 8.666/93.

Notificar êxtrajudicialmente

a

futura ContÍatada

e

aplicar

as sanções legais

em decorrência do declínio na qualidade

dos serviços e ou em decorrência de fatos superveniêntes propensos a gerar prejuízos financeiros ao lüunicípio de

PrRAauÊ (ro)

4.3 Notificar extrajudicialmente

substituição de qualquer profissional que vier fazer parte
da equipe técnica que venha apresentar declÍnio na qualidade da prestação dos serviços e/ou que venha a apresentar
e

exigir da futura Contratada

a

conduta que contraria ética profissional.

4.4

Assumir inteira responsabilidâde pelo reembolso das despesas decorrente com transporte, alimentação e

hospedagem, de eventuais profissionais técnicos quando do seu deslocamento em visita extra in loco (sede do l\ilunicípio

dê PIRAQUÊ), ou na ocorrência de eventuais despesas para tratar dê assuntos em outros municípios ou

estados, em

detrimento do interesse público do NIunicípio de PIRAQUÊ.

4.5

Eventuais visitas extras não será objeto de pagamento de honorários técnicos, e a mesma será objeto de
compensação por visitas normais decorrentes da obrigatoriedade de rêalizar 02 (duas) visitas mensais in loco (sede
do Município).

4.6

Disponibilizar ainda espaço fisico e eventuais equipamentos e ou documentos para o desempenho das
atividades de assessoria jurídica dos técnicos quando da realização das visitas técnicas in loco (sede do Município de
PIRAQUÊ), para tratar de assuntos atinentes a licitações e

contratos.

4.6

Disponibilizar servidores com habilidade em informativa e devidamente capacitadose nomeados para o
desempenho das ãtividades de julgamento de desfecho de processos licitatórios, nas modalidades agasalhadas na
Lei Federalde Licitação ne 8.666/93, na LeiFederal ne 10.520/02 e n a Lei Federal ns 1,2.46211!.
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4.7

Realizar o pagamento das parcelas mensais, ate L0 dias após a emissão da nota fiscal, no valor pactuado
no futuro contrato administrativo, através da Tesouraria do Município, objeto de deposito bancárioou TED em nome da
Íuturã contratada, até o 10e (décimo)dia do mêssubseqüente âo queoriginou a prestação dos serviços.

s

oBRtGAçÕEsE RESpoNSABTUDADES DA

turu

RA

coNTRATA0A

o contrato administrativo e
deverá prestar os serviços objeto desta licitação, em observância ao teor do deste termo de referencia, em
observância ao descrito no instrumento convocatório/edital, ao teor da minuta do contrato administrativo

5.1

Uma vez declarada vencedora do certame,

a

srpesa, será convocada para assinar

especifico, em observâ ncia a inda aos dita mesda leifedera lde licitação ne:8.666/93 esuas a lterações.

5.2

A futura contratada, deverá avocar para si as despesas com mão de obra disponibilizjda na prestação dos serviços,
acrescida dos respectivos encargos sociais, bem como as despesas que se fizerem necessárias em decorrência do

deslocamento até a sede do lVunicípio de PIRAQUÊ, dentre elas despesas com (transporte, alimentação e eventual
hospedagem), isentando o Ente Publico de qualquer despesa adicional, exceto quando se tratar de prestação de
serviços extras ou visitas extras requisitados formalmente, onde neste caso o l\4unicípio reembolsará âs despesâs
decorrentes,

5.3

e

nãohá quesefalarem pagamentode honorários portratardevisita extra.

lndependentemente da fiscalização feita por servidor do lvlunicípio de PIRAQUÊ, a futura Contratada é a única e

exclusiva responsável por danos

e prejuízos que vier a causar ao

lvlunicípio de PIRAQUÊ ou a terceiros, em

decorrência do descumprimento de obrigações e/ou declÍnio na qualidade da prestação dos serviços.

6. Do PAGAMÊNTo

ô.1

os pagamentos das medições serão efetuados pela Tesouraria do lúunicipio, através deposito bancário ou
TED em nome da futura contratada, ate o 10' (décimo) dia do mês subseqüente ao que originou a prestação
dos serviços, mediante nota fiscal devida mente em penhada.

7. slruçôes louttrlsrRATtVAS:

7.1

A em presa, proponente licita nte decla rada vencedora, que for convocada dentro do prazo de va lidade da sua
proposta, que se recusar injustificadamente a celebrar o contrato, dentro de 05 {cinco) dias a contar da
notificação da Administração, falhar no cumprimento do contrâto, comportaÊse de modo inidôneo, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, sujeitar-se em multa pecuniária no percentual de 5% (cinco por cento)

calculado sobre o valor da sua proposta, e sujeitar-se-á ainda em demais penalidades legâis, descritas no instrumento
convocató rio/ed ita I e na minuta do contrato administrativo, e em conformidade com o que prescreve a lei8.666/93.

7.2

Este termo faz parte integrante do edital e dâ minuta do contrato administrativo para todos os

efeitos legais e de

direito.

RUI VAZ
SECRETARIO MUNIC

A

L

U

DM IN

ÇÃo

PIR OUÊ
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ANEXOII-

CoNTRATO

-

1L1§ÀR

TOMADA DE PREçO N"O7|20L9

CONTRATO N.a..../2019

De um lado, PREFEITURA MUNICIPAI DE PIRAQUÊ, pessoa juridica de direito pÚblico interno, inscrita no
VAZ SOUSA
CNPJ sob o np 25.063.942/0001-40, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas SR,RUI
denominado
jUNlOR, CpF:........, residente e domiciliada no Município de PIRAQUÊ-TO. doravante
,............, localizada na Rua
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado
por
seu sócio
representada
âto
neste
têm entre si,
CONTRATADA,
simplesmente
, doravante denominada
justo e contratado o quanto segue:

cúusuLA

PRtMEtRA

Do oBlETo

-

DE EMPRESA PARA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS
PRoFISSIoNAIS DE ASSESSoRIA E coNsuLTORIA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS OE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PARA ATENDER O MUNICÍPIO DT PIRAQUÊ.TO,

Este Contrato

tem por objeto oBJETtvANDO A CONTRATAÇÃO

cúUSULA SEGUNDA

-

DO FORNECIMENTO/ ORDEM DE SERVIçOS

A prestação de serviços iniciará após a assinatura de ordem de serviços, não podendo ter atraso no inicio dos
Servrços.

CúUSULA TERCEIRA _ DO PREçO
ITEM

QUANT

1

L2

Valor Total

UNID

DISCRIMINAÇÃO

PARCE LA

PIRAQUÊ-TO

VR. UNIT,
VR, TOTAL

ESTIMADO

RS ..

CúUSULA QUARTA

-

DA IiCitAçãO- TOMADA DE PREÇO

A prestação de serviços desta licitação possui suas especificações no Processo tomada de preço n"07 /2019

cúUSUTA QUINTA

-

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa
desempenhar os compromissos assumidos neste contrato, bem como, pagar os serviços requeridos.

A

CLÁUSULA SEXTA _ DAS OBRIGAÇõES DO CONTRATADO

O CONTRATADO obriga-se a:
a) se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes

da execução deste contrâto;
b) prestar o serviço, conforme as especificações solicitadas pela Municipalidade;
c) dar plena garantia e qualidade do Serviço, tudo em conformidade com o especificado no

presente processo;

4ü

d) cumprir âs êxigências do termo de referencia
e) disponibilizar funcionários para atender a meta caso necessário.
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f) assessorar a cpl nos procedimentos licitâtórios

cúusuu sÉrtul -

t

Do PAGAMENTo

O pagamento será efetuado ate o dia 10 do mês subseqúente a o mês vencido, através da nota de
empenho, mediante emissão de notas fiscais e a tramitação do processo para instrução e liquidação.

cúusuLA orrAvA - oa oornçÂo onçAMENTÁRtA
A despesa resultante deste contrato correrá à conta de dotãção orçamentária:
orgao

unidade

programatica ]

0010

0026

a4 .122

cúusuu

ruorua

-

.4572.2725

elemento

FONÍE

Dpt'

3.3.90.39.00

10

sÉcREÍARtA DE ADMTNtSTRAÇÃo

E FTNANÇAs

DAs TRREGULARTDADES

A fiscalização já tratada no presente instrumento, não exclui nem reduz a

res ponsa

bilidade do

CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70,

dâ Lei n' 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestada a entrega dos serviços, subsistirá

a

responsabilidade do CONTRATADO pela solidez, qualidade e segurança deste serviço.

cúusuu

oÉctwtA - DA RESctsÃo

A inexecução total ou parcial deste contrato por parte do CONTRATADO assegurará à CONTRAÍANTE,
o direito de rescisão nos termos do arligo 77, da Lei n' 8-666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteÍações,

bem como nos câsos citados no artigo 78 da mesma lei, Barântida a prévia defesa sempre mediante
notificação por escrito.

-

PARAGRAFO UNICO
A rescisão também se submeterá
parágrafos, da Lei n'8.666/93 e suas alterações.

cúusutA

ao regime previsto no artigo 79, seus incisos

e

oÉctMA pRTMEtRA - DAs pENALTDADES

Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pelo CONTRATADO, por
descumprir compromissos contratuais definidos neste lnstrumento, poderão ser-lhe impostos sem prejuízo
das sanções elencadas nos artigos 81 a 88 da Lei n'9.666/93, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Suspensão do direito de licitar e contratar com a MUNICIPALIDADE;
lll - Declaração de inidoneidade para licitar e contrâtar no caso de reincidência em falta grave;
|

ll

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA _ DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá sua vigência a partir de de '.:-*--- de 2019 a 31 de dezembro de 2020
Podendo ser prorrogado conforme posicionamento da Lei 8.666/93.

-

:LAUSULA

oÉaue rtacane -

1

DA puBLtcAçÃo

O CONTRATANTE, no prazo de 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a sua
publicação, por extrato, no Mural da Prefeitura e diário oficial do municipio.
CLAUSULA DÉcrMA eUARTA

Ficâ eleito

-

Do FoRo

o foro da Comarca de Wanderlândiâ -TO com renúncia expressa a outros, por
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rllÉrRo

1

privilegiados que forem pra dirimir quaisquer fundadas neste Contrato.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo.
RaeuÊ, ............. de zotg.
CONTRATANTE: PREFEITURA
CNPJ sob o ne 2
Gestora: Rui

rneeuÊ

-

to

1,

Ju

ORDENADOR DE
CONTRATADO

socto .....................
CPF:...

TESTEMUNHAS

...cPF................................
......cPF.............................
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coNvccATÓnto/rottlr e seus

ANEXOS

PRoCESSo uCtTAToRlo Ne .../2019

TOMADA DE PREçO5 1e......./2019

orcrlnaçÃo
Para efeito da licitação em epigraÍe, o signatário dâ present

(........

a)

qualif icar.........),eem conformidadecom

o

disposto

Tomou conhecimento e concorda com toda as

seus anexos, objeto do Processo Licitatório n"

declará-los caso venha a ocorrer duran

dadeP
rn0ce
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execuçã od

rumento convocatório/edital

o
e

n

rt

êc m
a

tab

ndições
To

quanto a participação da Sociedade qualifi

abaixo assinado, em nome da Sociedade
ita ção n" 8.666/93 "Declara" que
lel federalde
declâra

não existe fato impeditivo
ata, bem comodevemos

Tne

trato

a

e

o

n

esma seja declarada

vencedora docertame;

b)

no tocante aos requisit
itâtó

referido instrumento

c)

sob pena

declarante,

d) re
Sociêda

ê)

op

a

ncra a

a

di

lqu

m

com

a

çã

"proposta

bil

thi

e Preços" estão
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bem

po técnico ou administrativo da

o mem

o

sa

ual

ert ítul

up

o, em decorrência da participação desta

ç

o
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da
U

am

e

;.......1.........................../. . ....

e

rSos socra

e,n

da

t\t

n

Porsera expressão da ve

e

pt0

na

não obsta

e

e

e

na 5u p

lvlunicipio de Pl

Ita5

dro
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"Doc

de habilita ça
fi na

inclusos todas as obr

que n
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foi

iderada inidônea para licitar ou contratar com o

ublica na esfera, Federal e , Estadual

te para um sóefeito. Local/Data

\
Nomê do signatário CPF
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ó 'L-,-/
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TOMADA DE PREçOS Ne ..,/2019
slNÍESE DO OBJETOI

DECLARA

...,..,,.'..',!

A EMPRESA denomina {.....

flta no

rtado(a

intermedio de seu representantê o(a)
ldentidade ne..........................

e

tn

8.666, de 2l dejunho de 1

,

acreScl

dezoito anos em trabalho notu

,
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Ressalva:em prega

c

finsdo
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doart.2TdaLei
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)
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Observação:

documentação

re

5A Vâ

1 (um),
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Tna
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declaração deverá ser anexada junto com a

inabilitação

ú-
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TOMADA DE PREçOS Ns:............/2019
SiNTESE DO 0BIETO: -
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MODEI.O - CARTA DÉ CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAT

DE PIRAQUÊ _ TO

At. Comissão Perma nentede l-icitaçâo PIRAQUÊ-TO

Prezados Senhores,

A sociedade, den0minada..................{qualificar)...............,
credencia o{a) S(a). (......... qua|ificar...............) para representá-la em todos os atos e reuniões relativas à presente
licitação, inerente aoTomada de Preços n" ...../2019, que tem co

Nãoobstante certifica que o mes
e ap resentar instru

proposta comercial, assinar

esta auto

lnterp

intimações e notif icações, desistir expressamen

ars, e

s,

rubricar documentações e

e

contestações, receber
atos necessáriosobjeto

do Procêssoticitâtório em referência
Local/Data
Assin

rese

a

/l-

Av. Cesar Batista Nepomuceno, Centro, Nq 1330 CEP 77888-000 Piraquê
CNPJ: 25.063.94280001 -40

- TO

ã"s

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL OE PIRAOUÊ
cNPJ N" 25.063.942/0001 -40

í PIRAQUE

(-t
MO0EtODE"PROPoSÍAC0MERClAr.

DTPREç09

de2019

Local/Data;

pREFETTURA

rvuNrclpAL DE ptRAeuÊ -To

Att.ComissãoPermanentedeLicitação

prnneuÊ/ro

Prezados Senhores,

c0

(qualificar)............, atraves do seu
obstante vem mui respeitosamente, apresentar pr

ITE I\4

UND

c0

Sr

rente

0s,

mer

ETIVAN

a

â

------

VR UNIÍARIO
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CA

suscrNTA Dos sERVrÇos

DESCRTçÃo
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ital e seu

que esta ciente dos ditames do instrumento licitaçã

LTORI

TI
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ARA
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T

PARCE

)

LA

Valoranualdoite
Diante disto cientifico que nossâ

MV

)diasa contarda data da sua emissâo

data da notificação feita pela Administ
inclusos todos os encargos sociais, traba

totalprestâção pelo fornecimento do objeto

e, caso seja

ento contratual no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
e PIRAQUÊ, declaro ainda que nos preços acima estão

declarada venced ora, nos c0mpromet
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Sendo o quanto tinha(mos) para o momento, antecipo(amos) sinceros agradecimentos mui

Atenciosamente

Assinatura do Signatário ou Representante Legal
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Do TNSTRUMENTo coNVocATóRto/E ANExos PRocEsso

TOMADA DE PREçOS Ne; 07/2019

SINTESE DO OSIETO:

OBJETIVANDO

A

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

pRoFtssroNAts DE AssEssoRrA E coNSULToRtA ADMtNtsrRATtvA
coNTRATos pARA ATENDER o wutrttcípto oE ptRneuÊ-to.
Recebemos da

Heiura de ptnnQUÊ,

relativos ao Processo Licitatório
NO1\,4 E

EN

ne

Estado do Tocantins,

tus

ÁRras DE LtctrAÇôEs

o instrumento convocatório/edltal e seus

Sâ0l9_Tomada de Preços ne 07p019.

PROPON ENTE

DEREçOi

TELE F0N E:

(......

... ...... . )

L0 CA L/DATA;

. .

de

de

(Assinatura e CPF do responsável)
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