A.a

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUE

íPIRAQUE

cN PJ N. 25.063.942/0001 -40

O POVO EM PSIMEIRO

A\Exo I-TERlto

DE

Rrpttôlcta pRocEsso LICnAToRIo

\os6/2019

DA JUSTIFICATM: Considerando â complexidade dos serviços atinentes a Licitações e Contratos, objeto do iteÍn

01 (um),

considerandoq-EoMniibnâopossuinoseuquadrodeservidorescomconhecimentoespecificoemlicitaçõespaÍâtratârdeassu,os
perlineÍtes

ranujosa

a

LUôAR

demânda de serviços de alta indagação, j uslificâ-se a abeÍtum de pÍocesso licitatório objetivando a seleçào de

propoía Íhais

( rq

v

pâm â contralaçào de serviços de lercerros

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
sERVIÇos pRoFISStoNAIS DE ASSESSoRIA E CoNSULToRIA ADMINISTRATIVA Nes Ántes or
LICITAÇôES E coNTRATos pARÁ ATENDER o Mtr.,Jlctpto DE ptRAeuÊ-To.
SINTESE DO OBJf,TO: OBJETIVANDO

DESCRIÇÁO SI-SCINTA DOS STRVIÇOS

ITE\I

T

\D

vR unitârio

DESCRIÇÀO SL:SCI\TA DOS SERVIÇOS

QTI)

OBJET]VANDO

A

CONTRATAç'ÀO

valor total

DE

EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISS]ONAIS DE

RS 51.600.00

ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA
ATENDER O \4TJNICiPIO DE PIRAQUÉ.TO
R$ 4.300,00

\2

parcela

0l

VALOR CLOBAL R§ 5I.600,00 ( CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS )

!

DA ESPECIFICAÇÁo

1.1
1 .1

Serviços

.1

de

Assessoriâ

e

Consultoriâ em LicitâçõeseContratos-objeto

do item 01.

e. propon"nt. licitanie que manifestar interesse na prestação <los serviços, deverá formular sua proposta de preços, para a

prestação de serviços de assessoria e consultoÍia em licitaçôes e contratos, em confoÍmidade com

o detalhado neste temo de

referência e em conformidade som as avenças da minula do conrato administmtivo, em obseúância ao l€or do instruÍnento
conrocalóÍio/edital e, em obseryância ainda aos dilames da lei federal de licitação n": 8.666/93 e suas altel-açôes, em observância ao
tmtamento diferenciado concedido

às

MPEs, em Lei Complementar no I 21106, bem como no que couber em observância aos ditames

da Lei Federal no 8.904/94 instrumentos esles

qle fazem paÍe integrânle do presente termo de referência.paratodososefeilos

legais e de direito, independentemcnte da não

tmnscriÉo. A prestaçào dos serviços de somenle deverá ser pÍestada atràvés

profissionais çom formaçâo

snoEsêk4à

e pqô, com habilidades em licitação

e

de

co0tratos, devidamente comprovada, quando da

realizaçào de visitas in loco (sede do Município), a qualÍica definida cm numero de 02 (duas) visitas mensais, com carga honiria de
cada visitÂ, de no minimo de 08 (oito) horâs, prestadas

düante

o expediente normal da Prefeitura, pref€rencialmente realizada no

final da primeira quinzena e no final da segunda quinzena de cada mês, para procedimento de realização de
processos licitatórios (chek Iist), beÍn como para preslar

seÍiços

d€ orientaçôes diretâs aos servidores do

Municipio,

saneamento em

acerca de assuntos

atinentes a licitações e contratos.

'1.'1,2

Na ocorrencia de deslocaÍnento pards trataÍ de demandas

& qoiafreq

q!§06 e

@ê(e]Etq

o

Município

de HRAq-lE custeaÉ

todas as despesas mediante reembolso, dentre elas tÍanslâdo âéreo e terÍestre, bem como todas as despesas com alimentação e
eventual hospedagem do Profissional, devendo a futuú contratadâ apresentar todos oscomprovaotes.

1.1.3

Demais detalhe sob a responsabilidade da lutura coniatada na prestâçâo dos serviços atir€ntes a "Assessoria e ConsuhoÍia

em Licitações e Contratos", coní8 da minula do contrâlo administrativo, conforme deiâlhâdo no anexo II-A

-

minuta do conlÍato

administúlivo.

2.

oouçôrs

onçIMENTÁRrAs
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2.1

A dotaçào orçameítária para atendimento ris despesas decoúentes será

a

PRIIIEIRO LÚGÂR

seguinte:

tD
orSao

unidade

0010

0026

2.2

Progúrnatica
04.122.4512.2t25

elemento

FONTE

Dpt'

3.3.90.39.00

l0

SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS

Na ocoÍrência da prorrogação de vigência do conlÍato administrativo, a rubrica orçamentária do exercicio futuro seú informada

através simples apostilamento, em conformidade como esabelecidono § S do

3.

ol vlcttct,l

oo TLTLRo co\r'RÀTo

da LeiFederal n" 8.666/93.

ÀDll\lsrRÀTIvo

3.1. Avigênciado íuluro contratoadminislrâtivoseráde l2 (doze)meses

3.2

aí.65

a

contar da data dâ sua assinarura.

Em observância ao interesse público, e uma vez tmlar de presunção rle serviços contiruados, a vigôncia do futuÍo contrato

adminislralivo podeú ser pronogada em observância

3.3

aos ditames do

inciso Il c/c § 4'do art- 57 da Lei8.666/93.

Na oconência de pronogaçâo de vigência do futuro contrato âdministrativo, conforme estabelecido no s\rbitem 1.2, seni

ass€gurado âo conlratado o diÍeito de ver o valor do contrato çoÍrigido, objetivando a manutenção do equilibrio econômico-financeiÍo,
base indice

oficial do INPC

ou outro que

v

ier a substitui-lo, por se trâtâr de garantia constitucional e, d€ acordo com

o estabelecido no

inciso ll alinea"d"doart. 65 da Lei FedeÍal n'8.666/93.

4 -oBRICAÇôES

4.1

E

RESPoNSABILIDADES Do co\TRATANTE

Constrtuir servidor devjdamente habilitado pâra acompanhamento da exe{ução do contrato administrativo conforme estabelece

oaÍ.67da Lei8.666/93

4.2

Notificar extrajudicialmente

a

fulum Contmlada

e

aplicar

as

sanções legais em decon€ncia do declínio na qualidâdg dos serviços e ou

em decorrência de fatos superven ientes propeísos a gemr prej uizos financeiros ao

Municipio de

p

I

RAe

4.3

Notificarexrraludicialmente e exigirda fuluúContralâdaa subslituiçãode qüâlquor pÍofissional que vier

que

veúâ

apresentaÍ decliúio nâ qualidade da preíação dos serviços

U Ê

(TO)

fazí pa(e

da equipe lécnicá

dou que veúa a apÍ€s€ntar conduta que contraria ética

profissional.

4.4

Asumir inteira responsabilidade pelo reembolso

das despesas decorrsnte com lrânsporte, alimentaçàoehospedagem,deeventuais

profissionais têcnicos quando do seu deslocamento em visita extm in loco (sede do Municipio de PIRAQUÊ), ou na ocorÍên.ia de
evennrais despesas pâm lratar de assurlos €Ín

oifi6 ÍÍ!trlicipio or

esadoo, em

detrimento do inteÍesse público do Município de

PIRÂQUÊ,

4.5

EventuaisvisitasextÍasnâoseráob.jetodepagamentodehonoúriostécnicos,eamesma

será objeto de compensaÇào por visitas

normâis decorrenles dâ obrigatonedade de realizar 02 (duas) visitas mensaisin loco (sede do Municipio).

4

6

Dsponibilizar ainda espaço fisico e eventuais equipâmentos e ou documentos para o desempenho das atividades de

assessoria jurídica dos tecnicos quando da realizaçâo das visitas técnicas in loco (sede do Municipio de

Av. cesar Batista

P

IRAQUÊ), para trataÍ

Nepomuceno,,;:lá'r"j.il#33ffi zzatt-ooo

Piraquê

de assuntos

- ro
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aiinentes a licilações e conlratos

4

6

Disporibilizar servidores com habilidade em informativa

atividades de julgamento de desfesho de processos licilâtórios,
na LeiFederal

4.7

n" 10.520/02 e na LeiFederâln' 12.462ll

Realizar

l.

da TesouÍaria do

Municipio, objetodedeposilobancáÍioouTED em nome

da

futula confialada, alé o

l0

mês subseqüente ao que origioou a preslação dos s€rviços_

5 OBRIGÀÇÔf,S

5.1

Licitaçàon'8.666/9\

o pagamento das parcelas mensais, ate lO dias aús â emissão da nota fiscal, no valor pactuado no futuro

contrâto âdminisralivo. através
(dé.imo) dia do

e devidamente capacitadose nomeados para o desempenho das

nas modalidâdes âgasalhadas na Lei Federald€

E

RESPONSABILIDADES DA FUTURÁ CONTRATADA

Uma vez declarada vencedom do certame.

asrprg

será convocada paÉ assinar

o conkato administÍativo e deveá prestar os

serviços objeto desta licitação, em observância ao teor do deste termo de referencia, em observância ao descrito no instrumento
convocatóÍio/edital, ao teor da minuta do contrato administrativo especifico, em observância ainda aos ditames da lei fedemlde
licitaçãon': 8.666193esuasalterações.

5.2

A futura contratad4 deverá âvocar

para si as despesâs com mâo de obra disponibilizada na prestaçâo dos seúiços, acrescida dos

resPêctivos mcargos sociais, bem como as despegs que se fizerem necesárias em decorÉncia do deslocamento até a sede do Municipio de

PIRAQUÊ, dentre elas despesâs com (tÍanspoÍe. aliÍne açâo e eventual hospedagem), isentândo o Enle Publico de qualquer despesa
adicional, exceto quando se tralar de prestaçâo de serviços oxtras ouvisitasextrasrequisitadoslormalm€nle,ondenestecasoo Municipio
reembolsanias despesas decorrentes,

5.3

e

não há que se falarem pagamento de honorários

portratarde visita exha.

lndependentemente da fiscalizâçào feila por servidor do Muoicipio de PIRAQUÊ, a futura Cont.arada é a única e exclusiva

responúvel por danos

e prejuizos que vier a causar ao Municipio de PIRAQUÊ ou a terceiros, em deconênciado descumprimento de

obrigaçõese/ou declínio na qualidade da prestaçâo dos serviços.

6. oo
6 , '1

plclunrro

Os pagamentos das Ínedições serào efetuados pela Tesourdria do l\,lunicipio. ârravés deposito bancário ou TED em nome

da fulura conkatada, até o 10" (décimo) dia do mês subseqüenteaoqueoriginouaprestaçãodos

serviços, mediante nota Íiscal

devidamente empenhada.

7. sexçórs lnutrusrRÁTrvASr

7.1

A

".p.",u,

proponente licitante declarada vencedom, que for convocada dentro do prazo de validâde da sua proposta, que se

recusâr injustificadamente a celebtar o conlrato, dentro de 05 (cinco) dias a contâr da notificação da Adminishação, falhar no
cumprimenio do conlrato, conPortar-se de modo inidôneo. gârantido o direiro pÉlio dâ citaçâo e da ampla defesa, suieitar-se em multa
pecuniária no percenlual de 5% (cinco por cenlo)calculado sobre o valor da sua propost4 e sujeitar-se-á ainda em demais penalidades
legais. descrita§ no instÍumenlo convocalório/edital

e

na minuta do conimto administrâtivo, e em conformidade com o que prescreve a

8.666i 93.

7,2

Este termo faz parte integrafte do edilal e da minuta do contrato administrativo par.a todos os efeiros legajs e

dedircito.

RTI\TZSO
SECRETARIO MU.\ICIP

IlI

STRAÇÂO

PIRAQUÊ-
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