
#*1&
5r.l+.&

iã,íúrãíl rrrre oo rritt'l:
I ' iovrssÀc ot 'tcrtl(roANÍONINA

DO NORTE
PAG

't_

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.CE

I2.:. Os a(rasos ocasiorrados por motiyo de fbrçn Daior oü caso fortuito, Llesde que notillcâdos no pÍâzo de

+8 (quarenta e oito) horas c accitos pelil SecrctÂriâ de competênciâ. nào serão considerâdos como

inadhnplemeoto contratual.
12.J. O contrato terá urn prazo de vigência a paúir da da1â dc âssiuâhrra pelo periodo de !L.(!94gl4q9g9g
podendo seÍ prorrogado nos casos e fo|mas prelis(os na l-ci na 8.666- dc 2l dejuDho de lg9l e alteraÇ(les

r3.O.DAS OBRJGACÕES DA CONTRATÁNTE ê CONTR{TÀDÀ:
I I L As obrigaçõcs das partes eslarão p.evistà rro Ancxo lll - Teíüo de Contralo.

I.I.O. DAS CONDICÓES DE PAGÁMENTO
I4. ). Às c,)ndições de pagitmento cstarào píevista no Ane:o lll -fermo 

de Conlrato

I5, DA FONTE N RTCI]RSOS
15.l- As sas decôrrel)lcs da c ão

Dotâção OrçamenláÍiâ trLEMENTO
DE DtrSPESÀ

SECRI'TÀRIAS

12.t22.OO03 .2.020 3.3.90.39.0t)

SA DE 3.3.90.39.00

FIJNDO (;ERAL 04.122.00D3.2.005 3.3.90.39.00

TRÂBALHO E ASSIST NCIA SOCIAL 04.122.0003.2.046 3.3.9ó.39.00

I6.0- DO Rf,AJIISTAMENTO D[ PRECO
16.l As condiçrles de rcaiuste. repactuaçâo e recorrposição de p.cços cstâlà,r prcrista no Anc\o lll
Tenno de Contrato.

I7.O- DAS ÀLTERACÔES CONTRATUÀIS
l7.l As alte.âçôss .o»tratD?is estarão prevista no Ane:.o lll -'Iermo de Contrato

lE. - pÂ suts-c0NTRATACÁ{)
18.Í. E VI';DÀD/\ a subconrraução lotel ou PARCIAL do objelo desle Clnlmlo nâ Íormâ previstâ no aú.
78.;nsiso Vl dr Lei8.6ó6191.

I9.0. DAS SANCÔES ADMINISTRÂTIVAS
l9.l-Pcla iocxecução totaÍ ou parciíi dâs ohrigâções issumidâs. garârltidâs â

Administração podcrá âplicar à Contrntada, as seguilll§s 5ânçõds:
ô) Adverténsiü;
b) Multa:

prévii deteiâ. a

EDUC^ÇÀO

10.122.0003.2.033

RUA JOÀOBATISTAARRAIS, N'08 .AAIRRÔCENTRO-AIIÍONINÀOONORTE-CEARÁ-CNPJ
07.594_s00/00014a.
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b.l) Nlulta de I09ó (dôz por cento) sobre o vakrr de sua proposta ,em caso de recusa dâ licitanle ve,rcedorn

em assinar o con(rito dentro do pÍâzo dc 5 (cinco) dias úleis. contados da data dÀ notificação f€iti| pela

b.2) Muhâ de 0.1% (três décimos por cento) por dia de âtÍâso Í)a execüçào do§ seÍviços. até o limite de l0
(trin1â) diasi
b.3) Muha de 2% (dois por cenlo) cumulativos sobÍe o valoí da parcela não cumprida do Conlrato e

resiisãt do pacto, a critério da Sccretaria de competência, em caso de atraso dos seniçtrs süpc.ioÍ â ll)
ítr;nta) dias-
b.i) Os valores das multas Íefcridas nestas.láusulâs seúo descoDtâdas "tx_ oíficio" da Contra1.:rda.

medirrnle subtrâção a ser elàuada cnr qüalquer fatüra dc crédito en) seu falor que mantcnha junlo â

SesrctâÍiâ dc competênc;4. independente de noliÍicaçào ou interpelaçàojudicial ou cxtrajudicial.

c) Suspeosào Tcmporáriâ do direiro de pâíicipâr de licilaçào c impedirnenlo rlc contralar com a
AdministraÇào. pelo praz-ô de:üé 02 (dois) anos.

d) Declaraçào de illidoneidade paía Iicit.Í ou contrâl"r com a Administrâção Pública. enquanto pcrduÍarenr

os motivos determinanLs dâ puniÇão ou ate qíe a contralantc promo\'ô a sua reabilitaçào

e) Scrá âindâ imputadâ â contratada muha ou purição no caso quc coubcr poÍ fâlha dâ (s) e\'enlLrâl (is)

sülrcontraÍada(s) na prestação dos seÍviços;

20.0 DAS RÉSCíSÕ CONTRÂTUAIS
20.1 - Os casos de rcscisão sontratual estârão pre!isltt no Anexo Ill - lenno de Contrato

2T. DÀ IMPIGNACÀO f DOS R.trCURSOS AD MTNTSTRATIVOS
2r.1. DA INIPUGNAÇÃO:
2l- l.l. A irnpugnÂção ao prescrte edital dclcrá" obr;galoÍiamente. obedecer ào que determina o aí. _l I dÀ

Lei n. 8.666i93.
21.1.2. Acolhidâ à impullnâÇào coDtra o ato conlocatóíio, scrá designada nola dâta lâÍa realizâçào do

21.1.3. ,A fâha de apresentação de manifestâção motivada, no pÍazo previsto este i(enr. impo.tará nâ
decadéncia do dir€ito de inlcÍposiÇão de recurso.
21.1..1. Decairá do diíeito de iÍnpugnar os termos dcste Edilâ], perânle â Comissão de [-icilaçào. o licilanre
q c, Até a !+J!!dqd1ê_!1!Lg!fueq9&L-Labeíura dos enlelgp€s dc habilitâçâ!, tendo ôceitido sljnr
objeçào. venha â apôntâr, depois dojulgamento, falhas ou iíÍegulâridades que o yiciariam, hipótese em que
tâl comuDicáção não lerá cfeilo de Íecurso. sob pena de terir Íiontalfiente o § 2n do an. .ll dâ l.ci t)"
8.666,'93.
21. L5.l odos as impugnaÇões delerão seí e»caÍninhâdos someDte paía o e-mail oficial:

- No scnrido dc mitigar I propagaçôo dà pandemia_ gôránlindo maior
seglrrançâ â todos os envolvidos.

2I.2. DOS Rf CURSO ADMINISTÍL{TIVOS:
:1.2.1. Dos atos decoücates das decisões dâ Comissâo Permaoente de LicitaÇões. caberá recurso. corn
eleito suspeosivo. no prazo de 5 (circo) dias úleis. a cottâr dâ intinração do ato. contados dà clirta dâ
publicação na inlprensa oliciâi. do rcspec(i\,o julganl€nto. oü no caso do aúiBo 109, § l" dt, Lei n,,

RUAJoÂo aaÍtsra ARRAts, N" 0B - BAtRRo cE TRorÀNToN|NA oo NoRT€, CEARÁ _cNpJ
07.594.500/oo01<8.
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3.666,i9:]. imediâtamente âpós a larmlura dâ rtspcctivâ àtà. Se presen(es os preposlos dos licitânles no

âto ern quê t'oi adotâda lr deeisão, quândo podeú set feita por comunicaçáo direta aos inteícssados.

21.:.2. lnlcryosto o recurso, seÍa conunicado às demais proponentes que poderão impuglá-lo no prazo de

5 (cinco) dias Írteis.
:1.:.1. os recursos deverão ser inlerposlos mediante peliçâo devidanente ârâzoada e subscrita pelo

rcpreieotant€ legalda recorrentc, dirigidâ à Cornissão de l-icitaçâo da PrefeitLrra Municipal de ANTONIt._A
DO NOR fI,.CE-
11.2.,1. Todos os recursos adminis(atilos deveÍão ser êncanrinhâdos somente para o e_mail oficial:

. No senlido de mitigar a propâgaçâo da pandemia, gâÍantiDdLr maioÍ
segurança a todos os €nvolr idos,
21.2.5. O rccurso será dirigido à{s) Secreuriâis), por intermédio do(a) I'residente(a), o(a) qual poderá

Íeconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou. nesse mesmo pÍazo. tâ7ê-lo subiÍ.
devidamente inlbrmado, devendo. ncste câso. â decisào ser proferida dentro do prauo de 05 (cinco) diis
úlcis, contado do recebimcnto do rccurso pclo(s) SecreláÍio(s).
21.2.6. Nào serão admititlos recursos aprescntados forâ do prâzo legal e/ou subsoritos por repÍesentan(e rtào

hâbilitâdo legahnentc ou nào idcnaiÍlcado no proccsso para rcsp()nder pela LicitânÍe.
:1.:.7. Nào será concedido prazo para recursos sobre assuntos Íreramente plotclatóaios ou quando não

.iústificada a intenção de inleípor o ÍecuÍso pelo Licirânte.
Z 1.2.8. O recurso teíá cfeito süspensivo.
2l.2.9. O acolhimsnto dc recurso impoíÀÍá â invalidâção aflcnlrs dos alos insuscetiveis de aproveilarnenlo.
21.2.10. A intimaÇão dos atos decisórios üa adÍninist.aÇâo - Presi,.lcnte(a) ou SecÍetá.io(s) - em sede

Iccül'sal será feita mediante alixação de sópia do exrrâto Íesumido ou da inregra do ato nlr tlanclógalo dâ
Conrissão e da Prelcilúra dc AN'lONlNA DO NORTE. como também na forma oÍiginal da publicdçào do
aviso de ,icitaçào.
I1.2.1 l. Os autos do processo administrativo pcmranecerâo com vista lianqueada aos interessâdos nâ sede
dâ ConiissÀo de Licitâção.
2I.3. DA FORMALIZAÇÃO DO RDCURSO AMINISTRATIVO:
â)- (l pedido de objcção deverá scÍ apresenÍado eín duas vias pclo representnrte legâl da empresa ho setor
de licilação oo prazo estipulado no itcnr 21.1. com dados de sonttto da implgnante ro qunl a Comiss,âo
enviará respostâ âo pedido-

b)- Someute scrào aceitas as objeçôes rnediante petiçâo conÍêccionada cn) máquinâ datilográtlsa ou
irnpressorâ eletrônica. em tinta nào la!ável, ose or.e€ncham os sequiplljs requisitosj
i) O endereçamenlo à PÍesidenle da Comissão de l-icilação da Pre[eilurà dc ANIONINA DO NORI[:
ii) A ide,rtiticação precisa e completà do autor e seu repíesentanle tegal (ôcompanhado dos documentos
comprobaúrios) sc tor o caso. contendo o »onle, prerome. estado civil- proÍissão. domicilio. número do
docunlerrtLr dc ideotiÍlcação. dcyidamcnre datada, assinada dentro do prâ7-o edjtalicjo;
i;i) O fâlo. o ÍuDdamentrrjurídico de seLr pedido, i dicando quais os iteos ou subitens cont.a Íazoados;
i!) O pcdido, com suâs esp!-ciÍicações.
21.J. O recurso ou impügnações apre$ntadâs em desacordo com as condiçôes deste edital nào ssrào

22.0 DAS DISPOSICÔES FINAIS
22.l. Nâo serão consideüdas âs proposlas que deixarem de atender quaisquer disposições deste F.dital

RUA JOÃO BATISÍA ARRAIS, N"08 . BAIRRO CENTRO_ANÍONINA OO NORTE_CEARÁ -CNPJ
07_594_500/0001-48.
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2:.:. Nâo sorá concedido prazo para a apreseÍltaçio da do'umentaçào e p$posta exiSidâs no tidilal c 
'ri')

aore'entada. nu.lia. h',ra c h{c, fi\ad(* nn prcarnbulo J(' edrtâl

:!-1. fvio r"rao,amtida\. pur qualqu('r rnotiro modilicações ou substituições das pÍopostas' ou qua'§quer

oui,.,a aoaunt"ntot ben como não serào acoilas propostas 
'lhersas 

dâs conslirÚtes dos docunlentos

l).j. r,l, r,;ro"r" o" nao ha'er e\pedieÍr(e a data designadâ para a realização do alo. e:i(e serí realizado »o

rÍinrcil:L'Jií srtl 'rrb'cqueDl§. 
no mt'rtno l'\(âl c hura'

51.;:,e.;;;;i.;;t:;iiu,,i.iput p"4". 
"n,lur 

ou re\osar esra ÍicihÇao nos termo§ dô Àrt' 4e da l'ci n'

8.ó66191.
22-6. l'ica ledÍda a rransl'crêDciâ total oLr parciâl para terceiros' dÔs seniços que Íbrem adjldicados etn

consequénsia desta Íicilâçào. exceto com aütorização da autoridade conrptt:nl-: . .

::.i. il .ont,rr"nr" sctá o responsável pelos ônus §ucumbenciâis (cÍstâs jrldiciÀi\' despesas e hono'ários

ad!ocâticios) devidos caso o úunicípio rão consiga ê\ilo na execuçào do serviçÔ'

22.8. No caso dc êxito do município na prcstaçãi do serviço' o licitante vencedor Íârá jus Âos hol]orários

sucúmbcnciais dsconentes das respecti!as senlenças.iu,liciais Iecupcratir'as'

12.9. O licilaíte qu€ ap.escntar proPosu relÂtila â esta licilâçào subenlender-sc_á que l§citâ lodas âs

condições dcste Edital, bern corn.r que reccbeu rodos os doc»ncDtôs e i$forÍnaçôes sobre as condiçôes

ldcois pa.â o cümprimenlo das ohíigâÇões.
21.10. (ls casos onrissos scrào dirirnidos na Íbnnâ da !-ci Fcderal n' 8.6ó6191 e alteraçôe: po:lcri,rr(t.
l:.1 I - Os licitanles considerados EPP ou MI-i goz{rao do disposlo »â LC n" lll/2006.
22. i2 - Esie Lditrl c seüs clsmentos constitutivos. podcrá ser obtid,r ni Coúissio Psrnranenle de l.icilaçãr1
à Rrú 

^leraudre 
Aíais, 757. Centro. ANToNIN,{ l)O NORIE. Estado do Ceará. nrediante lermo dc

Rclirada de Lditál/Prolocol('. nos horários de 08h00 âs lóh00h e,'ou peb site do liibunal de Conlas do
l-lstado do Cczrrá - ltCE ( , . i ..) ou ainda pekr Sil§
Ollcial dâ Pretêitura Municipal de AN |ONINA DO N()R fL ( ).

21.13 lodas as iDfbrmaçõcs- documentos e demais clementos c/ou dados e esclarctrm<rrlL)\ prrl»c»tes.
poderàu seÍ ob(idr)sjuflto a Comissão Permânenle de Licitâção em horário de e\pedieüte.

23.0. DO úORO
23.1- Ficâ eleito o Íoro dâ Conrarca de ÀN IONIN^ DO Nolll E, tstado do Ceará. para dirimir rodd c
quâlquer conttuvérsia oriundà do prcssntc cditâ|. que 0ão possa scr resolvida pcllr riâ ad,nirisrati\a.
renunciando-sc. desdcjá, a quclqueÍ oun o, por mâis privilegiado que seia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANTONINA DO NORl' CE 21 JANÉlRO de 2021

CARLOS

Presidente dâ Co]ni âhente de Licitação

RUAJoÂo BATISTA ARRAIS, Nô08 . aAIRRo cENTRo - ANÍoNINA Do NoRTE-oEARA. cNPJ
07.594.500/0001<8
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TERMO DE Rf FERÊNCÍA/PROJETO BÁSíCO

l. Do oB.rETo:
I I, CON TRATAÇÀ() DE SERVTÇO ESPECTALIZADO ENTI ASSLSSORIA E CONSULIí]RIA
ADilIINISTRÂTIVA NA ÁRL,A DE LIL'ITAÇÔDS E, CONIRAI'OS PÚBI,IC()S ]UNTO AS
TINIT)ADES ADMINISTRAIIVAS DÀ PRLFEI'ILJRÀ MLJN'CPAL DL ANI ONINÀ DO NOR TL. dE

âcordo com o detâlhaúento âbai\o.

2. DOS S[,RV( A SEREIVT PRf,STAT'OS:
ITE IlI DESCRI Ào V-IJNÍT V.TOTAL

foNl R^t A( o Dr: sl:Rvl({) tsPr_tl^LrzÁD() uNl

^sstssl)RL4 
l: ('r)Nslrt loltlA ADMtNIStRATIVT\ NA

1RLA I)E LrctrACôr,s I ( eNfl(ATos rLrBL.rc()s
.rl]Nro A st:cRurlr{lA r»: ur)Lrc^ÇÀ() t)o
NTLNtC 'tO t)t ,1NIONlN.\ rX) NORI I
coNr RÁ r^(' o DF Sl.:RVIC() tSPf(',t4t 

'7{J)O 
I'M

2
ASSF.SSORÍ^ I CONSUL r OntÁ AO!ÍrNrSl R^l rV.\ \.^
.(Rt,A Í)L Lr(IlAÇóts !- «)NrR^lt)s ptllll-lcl)s
ir \1" \\lLlrt l\ÍI\t'l \.\rrrt iir\trNrcií](rtrl
^\ 

toNlNA no NÍ)a tr:
L',ONlrt.\'l\ÇÁo Dt sriRVlÇo !,spE( l^L /11)() ftN.1

\s\E\soRrr\ E coNsLrl.loRtr\ 
^ 

D|!'llNl;rR^ I lv 
^ 

f,t^
,\RÍ,^ Dt- U( n 

^(Í-)lt\ 
t_ cÍ)NlRAT()S tLjUl,ICOS

,r \rr,.\ \J ( t{ t\R' \ t,L lFq \t rtL'r 
^\\t\tL\tlA51)CI.\I DO \1I NIL'íPIo DI' AN Tí]NINA DO NOR II],

ll

M'- S

MÉS

MLS r2

4.333,33 51.999,96

4.333,33 5 t.999,96

2.a66,66 3.r.399,92

4.333,:13 51.9S9.96

.1

3. DETALHA

(1)NlR:\ l^ç Drl sl:rt\/l(ro LsPt:ctAt tzAl)o hM
\sSrssartlA r (!NsIl.lr)Rl\ 1DÀ.!Ni5IRÂlM N^

^RE,\ 
DI r.l(llAÇÔ'rs I coN-tR^los pLrt]t rcos

lLll(Io ,\ stict(utr\t{lA Dl l:LrNl)() (i[R-1t D()
Ntr rNt( lPlo r)t ANTolirN,\ t)o NoitTf_

MENTO DA FORMA Dtr EXECUCÀO
l) Assisténciâ nd sede do NÍunicípio. com lisilas s€manâis de !écnicos em licitâçôe\ dâ empresa pâra

âcompânhâlnenlo âs âtividddes ârinenrcs a Iioirações e contrarcs públjcosi
2) .Auxi)iLi e aco»pânha$cntô I)â clnssiflcaçâo das rnorlalidades de licilaçôes frabalho retrlizadojunt() a,)s

gestoÍe5! oídeÍadotes de despcsas e s.ecrslários ,nu»icipâis:

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA OO NORTÊ - CEARA. CNPJ

UNID QTI)

MES

t2

07.594.500/0001-48
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J) Assessoriâ e consultoria na elaboraçâo de editais de lisit ção. incluso aqrrcles na modalidàde preBào em

\uas lbÍrnas eletrônica e presencial. oU canas colvites. assim co o minutas dc o'ontratos adrnin;slrâlilos
especíllcos para cadâ obieto â ser conÍmtado;

4) Orienração na elaboração de processos de dispcnsa e/ou inexigibilidade de licitação. de acordo com a

legislaçãô !igente:
5) Àcompanhamenlo das taretâs realizidas Das sessões publicas de abeúura dos pro!essos l;citâtirtios pela

côrni\sào de licitação e eqüipe de prcgãq p.esencial ou eletrônico, na 1bÍma da Ieil
ó) Auxil;o e oricntação técn;câ no âcompanhaÍ)ento â respostas às iÍnpugnaÇõcs aos edilais de licitação.

ber'n cofio seus pedidos de esclnrecinento; bem como nas respos[as a rccursos âdÍDittistrali\os
inrerposlos;

7) Orientaçào técnisa âlr4vés de iníàrftitivos e encaminhamenlo de modiilcaçôrs oa legislâçào ralsti\'a i!
licitações e coDtralos públicos ern toda sua abraigéncià, atmvés de oÍlcio porescÍiloi

8) Au\ilio na elaboraçào dc iustificâtivas, esclarccimenlos. infornlações §/or.l Íecürsos pcmnt€ os órgiios
ilscalizadores se-iâl, eles o Tribunal de Contas do Estado do Cearâ (TC[), tribu,ul de ('ontas da Uniào
(l CtI). ControladoÍia Cerâl da Un;âo (C(;U). Câmara Lcgislâtiva N4unicipal. oonlornrc o caso-

9) Disponibilizagão de minutas e modelos personâlizados e adcqarados a todâs cs modalidades de ticitaçào.
dispen\a erbu inc\igibil;dade. diretamente â comissão de licitagáo. de preqão. aos gestores e agerrtes
públicos responsáveis pela prtitica de alos administmtivos relatiros a licitações e sonlrarosa

I 0 ) A ssessoria e acofi panham§rto n:] elâboração de lermos ad it ivos coÍn d ispon ib i lizagào dc orodekrs e
»i»ulas nr.s casos previstos nas leis de Iicirações vigente;

I l) Assessoí;a e acompanhamento com orientação lécnica e disponibilizapào dc modclos e minutas dc
rescisões contratuais quc se fizsrem ecessárias ío cada caso coEcretoi

i2) OrienlÂçâo aos xgenles püblicos quanto aos dados e prazos Fara alimentaçâo de info.nraçôes no
SIM - Sistemas dc lnlbmâçôes Municipâis do Tribunalde Conras do Estado do Csará (Ta'E)l

ll) Oricntaçâo aos âg€ntes públjcos quânto aos dados e prazos paÍa aÍimentaçào de infornraçôes no
Portal dâ lranspârênciu pam atendim€nto o t.ei fi'. I:.S27l:01] - Lej de Acesso a Informaçào, com
ane\ação dc atos adÍnin;strâtivos no site oljcial do municipir)l

l4)- OÍientaçâo aos agentes públisos quânto aos daclos e pmzos paü âlimontaçâo <Je iní.ormações no
Poíal das l-icitâções do Tribunal de contas do Estado do ceará - TCD. conftrrnre dcterrnina a Irrst.rção
Nonnativa 04i2015 - 1c!r, atrâvés de consuhã coín levantamento das ricilâções en s;tuação de âberto e
is que eocolrtram-se f-echadês ne§te poÍal, para a devida comunicaçào aos agentes responü!elsi

3. DA.IT]STIFICATIVA:
justificativa ta necessidade dc pessoâl técnico

quâlificado para ês Íunçôes âlincnfes as licitâções e contmlos públicos junto ao Nlunicipio dc AN-TONINA

3.1. A Conira(açâo pârâ o objeto efi qüêstâo encontÍr

DO NOR'j I . (.reccnd(. quc s( (ontrírc ,cí!içü,
técniso ás diversas equipes envolvidas no

de assessoria. coDsultoíia. acompanhaBtcnto e
contexto objeto enr teia, parâ o co

apor(l
mpleto atcndiniento a

legislaçào em vigo( perrincnte aos seniços
1.2. As cresce'rtes mudânçâs nas exigénci

obicto citado e esI^-cificado.
as leSais. que enssjam práticas a cada dia nuis e

aprinroradas. principalment€ aquelâs ntais enlàtizadâs e cobradas por órgãos de fiscâli
cxtemL\ demandan qualiflcação técnicâ em c{)nstante apcrfc para acdnpanhar â evolução dâs
Íesponsabilidades qse penneiam um selor público. mormente nâ de citaçôes e contrafos púhlicos

aaltsTA ÂRRA|S, ta'08 - aAtRRo CENTRO_RUA JOÁO
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l.l. Assim, en{endendo que o Municipio não dispõe dc cquipc técrricâ devidamente qualificada' carccenilo

de detido apôio técniso para assumir com ê\it') as atividades de§ta naturelir, r€corÍe-se i' terceiriznçio

desrcs serviç-or, por mcio dc proccdrmento onde sc busque uma proposta que nlelhor aa€ da às rrecessidldr.x

da Âdminisltação münicipal.

,í- OBJETTVOS:
:1.1. Faz.r cor) que a Comissào de I.ic;taçào e os agcntes ertvolvidos no processo âtuem de Íorma coerentc

conl à legislasão ôtúal:
,1.r. OÍienlaÍ os Drembros da comissão de licitsçào(. de pregào. Dos atos de §ua competênciÀ. toÍnando-ol

capaz€s de dccidir e respônsabili2ândo-sc pelos se$s a(os adlninisirâti\os' parllaDdo pela legàltlade_

impessoalidade. moÍalidade. publicidade e eficiência e demais principios correÍatos i erentes as liciliÇões e

conlralos públicos;
4.i. Anririlorar a atusÇâo dos gcstores no que concerne a tomsda de decisõe§ íelaliras às rnodalidâdes de

licitaçào. aplicaçáo dos recurso§, gerelciamento dos contratos adminislrativos, para qu( stra. torttas rr'irnt

.rpr,nrdi. pelo- 
^rgrn. 

e\lemo\ d( tj\c.{i,/açáo.

5. DA§ CONDI(roES DE EXECTJÇÂO DOS SIIRVIÇOS:
5.1 Disponibilizâros seniços dc consultôria. âsscssoriâ e acompanharlrent(r. nas inslnlações dâ conlrntallle
c da contratada, scm lirnitc de quanlidade parâ reâli7âção de consuhas a seren fêitas por ser\idorcs do

À4.rnicípio dec.rncntes de dúridas suscitadas em face dc tàtos supcrvenicntes, delendo toda e qualqusr

oriefllâç;io seÍ dada sorn€ntc por profissionais de!idamenle habilitados, e cm observân§i. io quc pre\(^:\ (
o inslÍumenio convocatório/edkal e seus xneÀos.
5.1 Disponibilizar na prestâção dos ser!iços de "consuhoria c asscssoriâ". somenle lrofissionais
devidÀlneítc habilitÂdos, conr \'isills scmanais in krco (sede do Mu$icípio) dos técnicos respons.ir cis. ;i,rn
carga hrlrária de uo ÍDinimo 08 (oito) horas. arocando para si lodas as dcspesas deeo!Íentc\ tais Luuro
(cústo com mã() de obra. transporte. alimentêção e hospedagem), isentaudo o M«nicipio de qualqucr
dcspesa adicional.

6. DÂ ÉSTIMATI\IÀ DO VALORI
6.1 - Os valoÍes globais esÍimados para estcs scíviços estão cln lomo de R$ li)0.399.80 (cenlo e o\erta
mil, trez-cDlos e Dotenla e nole lcais e oitenla centavos). dc acordo corrr as pesq isâs dc Dlcrcado

6.2 tln;dâde (iestoÍa: Secíetaria de Edücaçào. Saúd€, Trabalho e 
^ssisrêflcia 

Social. Fundo CcÍal.

7. DA MODALIDADE:
7 l. A modnlidade âdotadâ é a Tonlada de Preços- previstn uo arr. 22. inciso Il da lei 8.666,,91

S. CRITÉRIO DE JULCAMENTO:
8.1. O Critérir'r de Julgafiento é o de MENOR PRFÇ(). conforme rí.45 I da lei 8.666/9J

9, DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1. A pÍestaçâo dos seniços descritos nesre ltrRMO DE
aonliâladâ cm suas depelrdôncias, e nâs dependêlciâs da Contratante

RUA JOÃO AA'ISTA ARRAIS. NO 08 . BAIRRO CÉNTRO.ANTONINA OO NORTE-CEARÁ- CNPJ:
07.594.500/0001_48.
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nccessidade, interesse e cron!eniência da Contrataoae. coro \'istas a assegurar as condiçôes imprcscindiveis
e especificas da erecução dos scrviços.

IO. DAS OtsRICAÇÔES DAS PARTf,§
Obriqâ-sc â CONTR{TADÁ a:

10.l.I A tlrtura Cootratada delerâ prestar os serviÇos objeto desta licitaçào em conlormidade com o que

pÍescrele as especificações do instrumento convocalório/edital, em confolmidade aiDdâ com o teor do

ânexo íiÍ - Minula do lnstflrmento Cbntratual e enr observância aos ditames da l-ei Federal n" 8.666/9i.
instrumentos estes que ràzeo faíe integrante desle l'ermo de ReferêIrcia pâra todos os efeitos lcgais € de

direito- independentemente de lranscÍiçào.

10. ).2 Disponibilizar para a presftção dos serviços §omenlc p.ofi§sionais deYidnmente qualillcados para a

prestaçâo úos se iços objeto desta licitaçâo, otrjeri\ando lograr êxito e segurânçâ'-avocando parô s; toda it

iesponsabilidade de lorma a resguardar o Municipio de evertüais prejuizos decorrentes de qualqucr

demanda judicial.
10.1.-] üârrter sob sua guarrJo e totál responsabilidade eventuais documentos disponibilizados pelo

MLrnicipio.
I0- L.} Prest"r de Consultoria e Asscssoria em suas instalações duÍante o expedienle norntâl c sem lifiitc de

consullas objetivando dirimir dúvidrs suscitadas por s€rvidores do iVlunicipio de ANTONINA DO
NORTE.
10.1.5 As evertàais consultâs formúladas por ser,"idorcs municipais, objet;vando elLrcidar dlrvidas. g)dcrão
seÍ êfeluâdas infbrmalmenle \,iâ t€leíonc ou pessoalment!', ou atrârés de e-nrails, ou corrcspondência
duÍante o expediente nonnal de luncionamenlo do órsão. sem tiNile de quantidade.
10.1.6 Repassar sm lempo hábil ao Município infoÍmaçôes qüc julgâr necessáÍiâs dentre elirs para
p.oiidehcins de pagamento de emolumentos ou taxâs em tsnpo hábil.
10.1.7 lndependenlements da fiscaliznção feita pelâ Contratante. a conlratada é a única e exclusiya
íesponsável por danos e prej ízos que vier a causar ao Co tratantc ou a terceiíos, em decorrência da
cxecução dos sen,iÇos. sem quaisquer ônus para o Munisípio Contratânte.
10.1.8 Aceitiú as supressões c acÍéscimos desta licitasão. objeto de contrato, em conformidade conl o que
prescreve o .S l" do art. ó5 da Lci 8.666,i93.
10.1.9 A conÍmtrda se submete as obrigações quânto a propriedade. segurauças e sigilo de irrfbrmaçries
prsr ista no ltmlo de Refclônciâ.
10.1.)0 PagàÍ seus empregados no prà7o previsto cnr lei, sendo, iêmbóm. de sua responsabilidadc o
lagânrento de todos os tributos qüc, di.ela ou indiretamente. incidam sobre a prestagão dos serviços
contÍatados inclüsivs as contrib,.ições previderciári.is tiscais e pamÍiscais, FCTS. pls, cmolumenlos.
següros de acidentes dc trabirlh(,. etc. ticando ercruida qualqacÍ solidariedade da preleitüra Munícipar de

ii,f9)if1 l , )]tl^F. f9'^ :,.,l,raii a,Íu.rçô<i admirrivrerir.rç enu judi.iais ura \c/ q,r( a

'nnormnlarsta dr CONTR^]ADA. com referôncia às suss obrigações, nãã se transÍere a preÊilurà
Municipal de ANTONINA DO NOR't'L:
I0.1.1 I DispoDibijizar, a qua,quer
encargos sociais, trabalhisÍas e pre
l0.l.i2 Rcspeitar as normas de s
Trabâlho e legislaçãô perli,rente:

tcrnpo.loda documctrtagão relerenle ao pagamento dos tr;butos. §eguÍos.
videnciários telactrrrados col, o objeto do CONTRAI.O;
cgurônça e medicinâ do rrabâlho. stas na Consolidâçào das Leis do
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