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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONTNA DO NORTE-CE

ED|TAL DA TOMADA DE PREçOS No 2021.02.í0.0í.

LlctTAçÃo Do rlPo MENSR PREÇ9 GL6BAL _P4RA çONTRATAçÃg DoS
SERudOS ESpEctALtzADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA,
CONSúLTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE

DO
CONTROLE INTERNO, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMTNISTRATIVAS
MUNIGíPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE

A Secretaria de Educação, secretaria de Administração e Finanças, secretaria

de

da Comissão Permanente de Licitação, devidamente nomeada pela Portaria

No

Saúde, Secretaria de Asáistência Social do Município de Antonina do Norte/CE, através

que, na data, horário e
Oí9II2A21, tornam público para conhecimento dos interessados
do tipo I\íENOR
Preços,
de
Tomada
local abaixo previsto, abrirá licitação, na modalidade
preç9 unitário,
por
PREÇO GLOBAL, em regime dé execução indireta com empreitada
para àtendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições estabelecidas
neste Edital, observadaó as disposições contidas na Lei Federal no 8.666/93 de 21.06.93
e suas alterações posteriores'e ná Lei Complementar no 12312006 e suas alterações
posteriores.
HORÁRIO, DATA E LOCAL:

os

DocuMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão

pública marcada Para:

As 09:00 Horas.
Dia 10 de Março de 2021
No Endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua João
Batista Arrais no 08, Centro - Antonina do Norte/CE.
.

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrição os seguintes
anexos:
ANEXO l- Especificações dos Serviços;
ANEXO ll - Modelo de apresentação de carta-proposta;
ANEXO lll - Minuta de contrato;
ANEXO lV - tvlinuta de declaração (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal no 8'666/93 e
inciso XXXIll do art. 7q da Constituição Federal);
ANEXO V - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
1.o-DO OBJETO

1.1-A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DOS- SE-RVIÇOS
ESpEiIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E

ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO,
JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINTSTRATIVAS DO MUNICIPIO DE
ANTONINA DO NORTE/GE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE'CE

estão em torno de R$ 207'999.84
1.2- O valor g lobal estimado para estes serviços
n

e

realizadas.
centavos) de acordo co m as pesquisas de mercado

2.0- DAS RESTRIçoES E CONDIÇoES DE PARTIGIPAÇÃo

2.í- RESTRIçOES DE PARTICIPAÇÃO:
ou cumprindo pena de
2.1.1- Não poderá participa, "*pr".ã declarada inidonea
por força da Lei ns 8.666/93 e suas
suspensão, que lhes tenham sido aplicadas,
alterações Posteriores, e ainda;
ou contratar com a Administração
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
pública, de acordo ão, o Cadastro Nacional de Empresas lnidÔneas e suspensas

(cÉrs) A

õ";i.t;; rará

oo .,Joo"n.i.r"illl

"3"t1r13'
nesta
se enquadrem

situaÇão;
que
devolvendo os envelopes das participantes
imposta pela Prefeitura Municipal
b) cumprinoo penãLioade de .r.p"n.áã úmporaria
de Antonina do Norte/CE;
cisão ou de
sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão'

c) Estejam

incorporação;
d) Reunidos sob a forma de consorcio;
ou dirigente de órgão ou
e) Mantendo quatquLr iióo Oe vínculo profissional com servidor
contratante ou responsável pela licitação;
jurídica;
"ntidrd"
Áutor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou
i)
a mais de uma
simultaneamente'
pertençam,
g) De empresas cu1ãiiocios ou diretores

licitante;

firma
no País;
h) Que seja sociedade estrangelra naro autorizada a funcionar
no que couberem, ao disposto no artigo 9o'
i) De licitantes que ãstiveremãnquadradas, 8.666/93
e suas posteriores atualizaçóes;
seus inciso. prrãgiáió., Oà Lei Federal no

"

2.1,2-QuandoumdossóciosrepresentantesouresponsáveistécnicosdaLicitante
participardemaisdeumaempresaespecializadanoobjetodestaLicitação'somente
üma Oetas poderá participar do certame licitatorio'

manifestar-se ou
'presente documentos,
2.1.3 - So poderá apresentar ou solicitar quaisquer
legal
representante
certame'
representar qualquer empresa licitante no
fraUititaOo, devendo apresentar os seguintes documentos:

ll -

documento oficial de identidade,

|

reconhecido firma'
procuração por instrumento público ou particular, este último
a
lei, representar licitante e praticar
inclusive com outorga de poderes para, na forma da
em nome da licitante'
os atos a que se de"stinam, pertinentes ao certame,

2.1.4

licitante com poderes de
- caso o representante seja sócio da empresa
titular de firma individual, deverão

representaçao, soció-gerente, diretór do licitante ou
identidade' documentos que
Ser apresentados juntamente com o documento de
pessoa jurídica, ata de sua eleição' etc')'
comprovem trf .ondiçaà (atos constitutivos da
RUA JOAO BATISTA ARRAIS,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

obrigações
nos quais estejam expressos SeuS poderes para exercer direitos e assumir
em decorrência de tal investidura.

2.2- DAS COND!çOES DE PARTICIPAÇÃO:
jurídica, devidamente
2.2.1- poderá participrr do presente certame licitatorio pessoa
que atender a
cadastrada,
não
prefeiiura
ou
de Antonina do Norte CE,
cadastrada na
útil anterior à
(terceiro)
dia
todas as condições exigidas para cadastramento até o 30
qualificação.
data do recebimento doé envelopes, observada a necessária
deverá
2.2.2 - A ME ou EPP que pretender se beneficiar, na ticitação, da LC J23/06,
proposta'
à,Àt"gr, à Comissão,' iuntamente com os envelopes de habilitação e
iectíraçao na forma do'Anexo vt deste editat, assinada pelo titular ou representante
tat titul arid ade/representação.
I eg al d á em presa, devidamente comprovada
3.0. DOS ENVELOPES
3.1- A documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços
deverão ser apresentadas simultaneamente à Comissão de Licitação, em envelopes
distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no preâmbulo deste Edital
sendo aceita ainda a remessa via postal, para o endereço constante deste Edital,
conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.CE
(TDENTIFICAçÃO DA EMPRESA)
ENVELOPE No 01 - DOCUMENTAÇAO
TOMADA DE PREÇOS No 202í.02.10.0í.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.CE
(TDENTIFICAçÃO DA EMPRESA)
ENVELOPE No 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREçOS No 202í.02.10.01.
3.Z-Éobrigatoria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PREÇOS.
3.3-Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentadas
por preposto da licitante com foderes de representação legal, atraveg dP procuração
'p,iOfi"r'ou particular com firma reconhecida. A não apresentação náo implicará em
inabilitação. No entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da
licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que deverá
apresentar cÓpia do contrato social e documento de identidade.
e.+- euatquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas
de preços de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de
procuráção, poderá representar mais de uma licitante junto à Comissão, sob pena de
exclusão sumária das licitantes representadas'
3.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a
Administração a licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois
da abefiurá Oos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram,
hipotese em que tal comunicação não terá efeito de recurso'
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3.6.AimpugnaçãOdequetrataoitemacima,sehouver,deveráserapresentadade
41, parágrafo 1;, da Lei No 8'666/93 e alterações
conformidade
subsequentes.

"o*-áttióo

designada nova data para a
3.7- Acolhida à petição contra o ato convocatório será
realizaçáo do certame.
4.0_ DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- ENVELOPE "4". seguinte forma:

da
4.1- Os Documentos O" HrOititrção deveáo ser apresentados qualquer processo de
por
a) Em originais o, prÚi.rçao em orgão oficial, ou, ainda,
garantia, quando houver, cujo documento
cópia autenticada em cartório, exceto para a
original;
ãomproOatório deverá ser exibido exclusivamente em
válidade possa se expirar' Na
cula
para
aqueles
b) Dentro do prazo de validade,
prazo de validade, deverá ser
hipótese do documento não conter expressamente-o
emissor que disponha sobre
acompanhado de deitaração ou regulamentação do órgão
ou regulamentação, o documento
a validade do mesmo. Na ausênciJde tal deciaração
partir da data de sua emissão;
será considerado ,árioo pelo prazo de 30 (trinta) áias, a
no 123, de 14'12'2006 e
4.1.2 Na forma do qii" iitpoà o nn. 42 dà Lei Complementar
das microempresas e empresas
suas alterações, a comprovação da regularidade fiscgl
do contrato'
de pequeno porte iõÀàrt" sàrá exigiia para efeito-de assinatura
de pariicipação
por
ocasião
EPP,
e
ME
4.1.3 para efeito di disposto no item ,"i*u, as
exigida para
documentação
neste procedimento lic'itatorio, deverão apresentar.to.!1 .a
que
apresente
esta
mesmo
,"gularidade fiscal e trabalhista,
efeito de comprouiçao
alguma restrição.
fiscal e trabalhista'
4.1.4 Havendo alguma restrição na comprovação da .regularidade
a pattir do mom.ento em que
será asseg urado o prazo Ae ôS @inco) dias úteis, contado
vencedor do ce1ame, para regularização da
declarado
proponente
e emissâo de eventuais
documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
negativa'
cerÍidões negattivaiou positivas com efeito de certidão
previsto no item anterior'
não-reguíarizàçao da documentação, no pra.zo
4.1.5
prei.uízo das sanções previstas no
im,piicara decadlência dó direito à contrataçâo, sem
convocar os licitantes
arl. 81 da Lei n" 8.666/93, sendo facuttádo à Administração
do contrato, ou revogar a
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
licitação.
edital referentes à
4.1.6 Será inabilitado o ticitante que não atender às exigênclas desÍe
defeituosos eÍn seu conteÚdo
fase de habititação, bem como apresentar os documentos
documentação
e forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização...da
item "4'7 '4" acima'
Oe negutaridade Fiscal e trabathista no prazo definido no

i,

o

foi

o

A

DE:
4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO COTSIST|RÃO

4.2.1. EXIGENCIA PARA PESSOA JURíDICA
por esta Prefeitura Mutnicipal,
4.2.1.2- Cerlificado de Registro Cadastral (CRC) emitido
o objeto da licitação
dentro do prazo de validadã, guardada a conformidade com
4.2.2- HABI LITAçÃO I U nÍOlcR:
da proposta
4.2.2.1 - Cédula de identidade do responsável legal ou signatário
e todos os
vigor
em
social
4.2.2.2 - AtO constitutivo, estatuto ou contrato
ou o Registro
comerciais
devidamente registrados, em se tratando de sociedades
RUA JOAO BATISTA ARRAIS,
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comercial em caso de empresa individual,

e no caso de sociedade por ações'

quã etegeu seus. atuais administradores' Em se
acompanhado da oàta oa assembleia
acompanhado de prova da
tratando de sociedades civis, inscrição'ào ato-constitutivo,
diretoria em exercício.
4.2.2.3 - Prova de inscrição na:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
4.2.3. REGU LARI DADE FISGAL:
Federal, Estadual e Municipal do
4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda
domicílio ou sede do licitante'
Fazenda Federal deverá ser feita através da
a) A comprovação de quitação para com a
Tributários Federais e à Dívida
certidão de regurarioaáe oé De'bitos retàtúos a créditos

do Brasil na forma da Portaria
Ativa da União «Cf.fô1, emitúas pela nàceita Federal
ê;;Jr;t" nÊePbrNl n' tlst, de 2 de outubro dea 2014'
Fazenda Estadual deverá ser feita
b) A comprovação dà regulariOaOe pará com
Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
através de certidão consolidada Negativa de
Municipal deverá ser feita
c) A comprovação ãe regutariOaOJpãrá com a Fazenda inscritos na Dívida Ativa
através de certidãá coisotioaoa Nàjativa de Débitos
Municipal.
de Garantia por Tempo de serviço
4.2.3.2-Prova de situaçãO regular perante o Fundo
CRS;
- FGTS, através Oe óertiticaOã Oe Regularidade de Situação perante
a Justiça do Trabalho'
4.2.3.3- Prova Oe inexistencia de debitos inadimplidos
nos.termos do Título Vll-A da
mediante a apresentação de certidão negativa,
pelo Decreto-Lei n" 5'452' de 1o de maio
Consolidação das Leis do Trabalho, apiovaoã
de 1943.
4.2.4- QUALIFIcAçÃo rÉc rulce:
jurídica de direito público ou privado' com
4.2.4.1- Atestado 1s) fornecido (s) por pessoa
que a Licitante ou Sócio
identificação do assinante e firma reconhecida, comprovando
com o objeto da licitação'
desta, prestou ou está prestando serviços compatíveis
quadro permanente' na data da
4.2.4.2- ComprovJçãã ã, iiá'trnte de fiossuir, em,seu
pelo CRA - Conselho Regional de
licitação, protlssionãt àe nível superior, reconhecido
como responsáveltécnico de mais
Administração, vedada a participação de profissional
por uma
que,'constatad'o tal fato, deverá o profissiona.l optar
de uma licitante,
as
todas
de
sumária
"ni
pena de inabilitação
das licitantes, inabilitando-se as demais, sob
concorrentes.

*o

pertencente ao quadro permanente:
a) Entende-se, para fins deste Edital, como
b)

o empregado, comprovandg;se o vínculo

empregatÍc'ro através de copia da "ficha ou

Trabalho e Previdência Social
livro de registro de empregado" e copia da CarteirJde
CTPS ou Óontrato de Prestação dos Serviços'

-

de cópia do Contrato
c) o socio, comprovando-se a participação societária atraves comercial
na Junta
e aditivos, se houver, devidamente registrado(s)
social

_
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4.2.5-QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FtNANCEIRA:
fiscal, já
4.2.5.L Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
junta
comercial da
na
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado
encerramento do Livro
sede da licitante, acompanhado dos termos de abertura e de
constando ainda'
Diário - estes termos àevidamente registrados na Junta Comercial transcrito, que
quais
acha
se
nos
folhas
no Oatanço, o número do Livro Diáriõ e das
que
a boa situação financeira da empresa, com,vistas aos compromissos
pelo
assinado
"o*proré,
de assumir caso lhá seja adjudicado o oOjeto licitado, devidamente
terá
por balancetes ou balanços
àontaOor responsável, senáo ,édada sua súbstituição
há mais de
provisorios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados
de Regularidade
bg (tres) meses da data de apresentação da proposta, com Certidão
Profissional - CRP;

4.2.5.2. Serão consideradoS COmo na forma da Lei,

o

Balanço Patrimonial

e

Demonstrações Contábeis assim apresentados:
anÔnima ou por ações:
Na sociedaoe emprãsãria regida peia Lei no.6.404t76, sociedade
- Publicadas em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocopia registrada-ou autenticadá na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;
apresentar o
ã.lj Àr demais formas societárias regidas pelo Código Comercial devem
civil' Tal
ano
o
com
balanço do último exercício social que, via de regra, coincide
iniorrrçao será verificada através dos atos constitutivos societários.
Balancete de
a.2) As empresas constituídas á menos de um ano apresentarão o
aos dois últimos meses anteriores à data de abertura dos

Veiiticação referente

envelopes.
o Balanço de
a.3) As empresas constituídas á menos de dois meses apresentarão
Abertura.
sobre o lucro real/presumido,
4.2.5.3.As empresas optantes pelo
'Sproregime de tributaçãodispÕe
os art. 3o da lnstrução
lrCo;, conforme
através da escrituiaçao Oigitat
dezembro de
Normativa RFB no. Instru!ão Normativa RFB no 1594, de 01 de
do Balanço
apresentação
de
2015 da Receita Federal ào Brasil. Ficando a exigência
o art.
que
prazo
determina
no
patrimonial do último exercício social, a ser apresentado
Acordão
no
que determina a Jurisprudência
bo da lnstrução Normativa RFB, bem como o

TCUn"2.66gt2ol3derelatoriadoMinistroValmirCampelo.
da sede
4.2.5.2- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
determinada
à
data
anteriores
(trinta)
dias
da pessoa jurídica, ãatada no máximo 30
para a disPuta de Preços.
(hum por cento) do
4.2.5.3-Garantia de manutenção da proposta, correspondente a í%
(Dois mil I s-et9nta e.npve.reais e
valor estimaOo Oa-ttitação novalor de É$ 2.079.99
junto a
noventa e nove ceniavos), previstos no item 1'2 deste Edital' recolhida

@ntoninadoNorte/cE.

!

r-\i,

4.2.5.3.1- A garantia de manutenção de proposta, quando não recolhida emHO\dao
previstas a seguir, terá
corrente nacional, mas em qualquér outra das modalidades
pta2o de validade de até 30 itrinia) dias, contado da data de entrega dos Documentos
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ser recolhida na Prefeitura Municipal de
de Habilitação e Propostas de Preços e deverá
Antonina do Norte/CE.

Municipal de Antonina do Norte l) caução em dinheiro - Depósito à Prefeitura
ganco
emitido sob a forma escritural'

do Brasil,
Agência 3gs3s, conlá corrente 3280-g,
e de custódia autorizado pelo
liquidação
de
mediante registro em sistema centralizado

BancocentraldoBrasileavaliadospelosseusvaloreseconômicos'conformedefinido
exceção dos Títulos da Dívida Agrária;
õ"fo úiÃirterio da Fazenda, com
ll) Fiança bancária;
lll) Seguro-garantia.
liberada até 05 (cinco) dias úteis
4.2.5.3.1- A garantia de manutenção de proposta será
Habilitação) ou de classificação
após esgotada as t*"" de habititáçao ioo"ü*entos.de
ou desclassificadas' ou após a
(Propostas de Preços), para as empresas inabilitadas
que será liberada no mesmo prazo'
àO;uã"áçao, excetã-pârá , r"n"edora da licitação,
apos a data de assinatura de Contrato'

4.2.5.3,1-Paraefeitodadevoluçãodequetrataosubitemanterior,agarantiaprestada
p"r,urcrrnNTE,quandoemdinheiro,seráatualizadamonetariamente.
4.2.6. DEMAIS EXIGÊNCIAS

:

na Lei no 9'854'
4.2.6.1- DeclaraçãO de que, em cumprimenlo ao estabelecido
do artigo 70' da
Xxxlll'
ao inciso
27trct1999, publicãà, no'DoU ae zail0/1999, e
de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno'
constituição Federal, não emprega menores de
*"not"t de 16 (dezesseis) anos em trabalho
perigoso ou insalubre, nem
"rnpr"g, partir de 14 (quatorze) anos' conforme modelo
atgum, satvo na .""àidaó áà ,ptànú a
cdnstante dos Anexos deste edital;
os termos deste edital e
4.2.6.2- Declaração expressa de integral concordância comedital;
Anexos deste
Seus anexos, confàrme modelo constaáte dos
de inexistência de fato superveniente
cabíveis,
penalidades
4.2.6.3- DeclaraçãO, sob as
de declarar ocorrências
impeditivo oa naor[iaçao, ficando ciãnte da obrigatoriedade
edital (art'32, §2o' da Lei n'o
posteriores, conforme modelo constante dos Anexãs deste
8.666/93).
número de telefone' fax' e4.3 - As licitantes deverão fornecer, a título de informação,
A ausência desses dados não a
mail e pessoa de Contato, preferenáialmente local'
tornará inabilitada'

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "8"
papel timbrado da firma' preenchidas
5.1- As propostas deverão ser apresentadas em
por qualquer processo mecânico'
em duas vlas oatirãõiataJavoigiiadas ou impressas
entrelinhaS' entregue em envelope
eletrÔnico ou manual, Sem emendaS, rasuras Ou
lacrado.
no Anexo ll deste edital'
5.1.1-O licitante deverá observar as disposiçóes contidas

5.2-ASPROPOSTASDEPREÇOSDEVERÃO,AINDA'GONTER: J da licitante;
no CNP
á.2.1- Arazâo social, local da séde e o número de inscrição
RUA JOÃO BATISTA ARRAIS,

NO
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5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
(sessenta) dias,
5.2.3- lndicação do prazo de validade-das propostas, não inferior a 60
contados da data da apresentação das mesmas;
por extenso, já
5.2.4- Preço total proposto, cotádo em moeda nacional, em algarismos e
mão-de-obra e
ConsideradaS, no mesmo, todas aS despesas, inclusive tributos,
Edital;
deste
tiansporte, incidentes direta ou indiretamente no objeto
no
5.2.5'- Proposta de Preços, contendo preços unitários de todos os itens constantes
modelo do ANEXO ll, deste edital'
necessarlos a
5.2.6- Na elaboração dOs PreçOs Unitários, deverá conter todos os custos
de
execução de cad-a serviço, ôuais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização
outros necessários à execução dos serviços'
imposios e taxas, e quaisquer
'Proposta
de Preço, o licitante deverá observar as seguintes
Si.l- Na elaboração da
Termo de
condições: Os prâços unitários propostoé para cada item constante no
tais como:
indiretos,
e
Referência Anexo I áo Edital, deveião incluirtodos os custos diretos
ros e lucro'
m postos/taxas, despesas ad mi nistrativas, transportes, Seg u
por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar
i

5.2.}-Correrão

de explicitar em sua ProPosta.
por
5.2.g- Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos
prevalecerá
o
total,
e
unitário
valores
extenso e, no caso delncompatibilidade entre os
valor unitário.

b.o- oo pRocESSAMENTo DA LlclrAçÃo
processada e
6.1- A presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS será
julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei ns 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
quaisquer
6.2- Ápós a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos
mesmos.
dos
o
conteúdo
adendos, acréscimõs ou supressões ou esclarecimento sobre
pela
comissão
que
solicitados
6.3- Os esclarecimentos, quando necessários e desde
ata.
respectiva
da
obrigatoriamente
deste tr/unicípio, constarão
qualquer fase da Licitação,
O.a- É tà"rftãOó a Comissão ou autoridade superior, em
a instrução do processo,
complementar
ou
promover diligência destinada a esclarecer
que
constar originariamente
deveria
vedada a incúsão de documentos ou informações
da proposta.
processo licitatório,
6.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do
presentes,
conforme
que será assinada pela Comissão de Licitação e os licitantes
dispõe § 1s do arl.43 da Lei de Licitações.
a proposta
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e
previsto
local
e
hora
dia,
público,
no
ato
em
À" pr"ço, será realizado simultaneamente
neste Edital.
por,
6.7- para a boa conduÇão dos trabalhos, os licitantes deverão se fazer representar
no máximo, 01 (uma) Pessoa
presentes
6.8- Os membros da Comissáo e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os
dos
como representantes dos concorrentes, exa minarão e rubricarão todas as folhas
apresentados;
Preços
de
Documentos de Habilitaçáo e Propostas
"B' "PROPOSTA
6.9- Recebidos os enveloPes "n" bocutvtENTos DE HABILITAÇÃo,
referentes à
envelopes
dos
análise
DE PREÇOS", Proceder-se-á com a abertura e a
documentação.
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6.iO- A Comissão poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão, o
resultado da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados;
6.11- Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão, após obedecer ao disposto no
art. 10g, inõiso l, alínea "a",da Lei de Licitações, faráa devolução aos inabilitados, dos
seus envelopes "proposta de preços", Iacrados.
6.12- Abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas, que serão examinadas
pela Comissão e pelas licitantes presentes.
b.tg- pivulgação do resultado do julgamentoda proposta de preços e observância ao
prazo recursal previsto no art. 109, inciso l, alínea "b", da Lei ne8.666/93.
b.ta- npOs a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

7.0- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
A) - AVALTAçÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO - ENVELOPE "A"
7.1- Compete exclusivamente à Comissão avaliar o mérito dos documentos e
informações prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econômica e financeira
de cada proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas.
7 .2- Ahabilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados,
observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal,
Qualificação Técnica e à Qualificação EconÔmica e Financeira.
B)- AVALTAÇÃO DAS PROPOSTAS

- ENVELOPE "8"

presente licitação será julgada pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL,
conforme inciso l, § lodo art.45 da Lei das Licitações.

7.3-

A

7.4- Serão desclassificadas as propostas:
7.4.1- Que não atenderem as especificaçÕes deste Edital de Tomada de Preços;
7 .4.2- Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos
ou inexequíveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitações), ou superiores aos valores
constantes dos ltens do ANEXO ll, deste Edital;
7.4.3- Que apresentarem condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito
com as exigências deste Edital;
7 .4.4- Na proposta prevalecerá, em caso de discordância entre os valores numéricos e
por extenso, estes últimos.
7.4.5- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada
de Preços, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
7.4.6- Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto,
eventualmente, configurado nas Propostas de Preços das proponentes, serão
devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para
desclassificação da proposta.
7 .4.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.
7.4.8- Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL entre ís
-íft ,
licitantes classificadas;
7.4.g - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 dà{&'/
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a comissão de licitação aplicará os,
08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE
CNPJ: 07.594.500/0001 -48.
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empresa de pequeno porle, da
critérios para desempate em favor da microempresa ou
seguinte forma:
que as propostas apre.sentadas
7.4.g.1 - Entende-se por empate aquelas situações em
ou até 10% (dez por
pelas microempresas e empresas de pequeno porte seiam iguais
cento) suPerior ao melhor Preço'
para efeito ao áispôsto no 7.4.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
7.4.10
seguinte forma:
classificada poderá
microempresa ou empresa de pequeno polg mais bem
I
vencedora do cerÍame' no
apresentar propostà de preço inferior'àqueta considera-da
que será adiudicado em
ii")á à" cinco minutos,'"ob p"n, de preclusão, situação em
seu favor o obieto licitado;
pequeno porÍe, na
il Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de que poNentura se
forma do inciso t deste item, íerão convocadas as remanescenÍes
para o
ãriqiuar", na hipotese do'item 7.4.g.1 desfe Editar, na ordem classificatória,
pena
sob
cada'
minutos
prazo de cinco
exercício do mesmto direito, também Íodos no

-

-a
-

de preclusão;

ttl

OO

coMtssÃO DE UCTTAçÂo

de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
- no casopequeno
porte que se encontrem nos intervalos esfabe/ecidos no item
de

empresas
que primeiro poderá
7.4.g.1 desÚe Edital, será realizado sotteio para definir aquele
a pre se ntar m el h or ofeft a;
previsÍos no item 7'4'10 desÍe
7.4.11 - Na hipÓtese da não-contratação nos termos
proposta
originalmente vencedora
edital, o objeto ticitàdo sera adiudicadá em favor da
do cerÍame.
oferÍa inicial não
7.4.12- O disposÍ o no item 7.4.9 somenÚe se apticará quando a melhor
porle.
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
de inabilitação
causa
constituirá
não
7.4.13- De conformidade com o parecer da CPL,
que
não afete o
formal
nem de desclassificação da pioponente a irregularidade
conteúdo ou a idoneiAáAe da proposta e/ou documentação;

8.0- DA ADJUDICAÇÃo
(s) vencedor (es) será efetivada
8.1- A adjudicação dã presente licitação ao (s) licitante
depois de
mediante termo circunstanciado, obedecida à ordem classificatória,
ultrapassado o Prazo recursal.
9.0- DO CONTRATO

a presente
9.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa (cinco) dias
prazo de 05
de Preços, que deverá ser assinado pelas partes no

Tomada
vencedora'
consecutivos, a partir da data de convocação encaminhada à licitante
no prazo
"Termo
Contrato"
de
o
assinar
g.2- Arecusa injustificada do adjudicatárió em
total da obrigação,
estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento
"b'
1" do Edital;
ficando sujeita às fenalidades previstas no item 18.1 , sub-alínea
Vencedora
Proposta
da
9.3- Considera-se como parte integrante do contrato, os termos
que
serviram
licitação,
e Seu Anexo, bem como os demãis elementos concernentes à
de base ao Processo licitatório.
g.4- O prazo de convocação a que se refere o subitem 9'1 , poderá ter uma única
que ocorra
prorrogaçãocomomesmoplazo,quandosolicitadopelalicita nte, e desde
hotivo 1ústificado e aceito pela Administração'

ANTONINA DO NORTE
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"Termo de
9.5- E facultado à Administração, quando o convocado não assinar o
remanescentes,
contrato" no ptazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
para fazê-lo em
obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela comissão,
ou revogar a
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado'
posteriores'
licitação consoante prevê a Lei ns 8.666/93 e suas alterações

íO.O- DOS PRAZOS
no Prazo de í 2(doze)
10.1 - Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados

podendo Ser prorrogado
meses, contados , pârtit do recebimento da ordem de serviço,
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações'
relatorio
10.2- Os pedidos dá prorrogação devárão se fazer acompanhar de um
novas condições
circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às
da Secretaria
julgados
pela
fiscalizaçáo
propostas. Esses pedidos serão ãnalisados e
-cE.
competente da Prefeitura Ítlunicipal de Antonina do Norte
competente,
tO.g- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria
até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.
que
í0.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde
da
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria competente
prefeitura Municipal de Àntonina do Norte-CE, não seráo considerados como
inadimplemento contratual.
I {.o-DAS OBRIGAçOEs

oe GoNTRATANTE

íí.1-A Contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as

condições
necessárias ao pleno cumpriãrento das obrigações decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei ns 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores;
11.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
execução
11.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a
providências
corretivas;
que
exigem
do objeto contratual, diligenciando nos casos
à vista das Notas Fiscais /Faturas
Contratada
pãg"r"ntos
à
or
11.4-providenciar
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

12.0-DAS OBRIGAÇÕEs oe CoNTRATADA
prazos
12.1-Executar o objeto do contrato de conformidade com as condições e
proposta
vencedora
na
e
estabelecidos nesta Tomada de Preços, no Termo contratual
do certame;
com as
12.2-\lanler durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade
na Lei
obrigações assumidas, todas as cóndições de habilitaçáo e qualificação exigidas
de Licitações;
12.3- Utilizar p roÍissionais devidamente habilitados;
que
12.4 - Substituir os Profissi onais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira
prestação
serviços;
dos
não se prejudiquem o bom andamento e a boa
prestando,
serviços,
dos
na
inspeção
lizaçáo
fisca
da
ação
a
Facllitar
12.5os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
12.6- ResPonder Perante a P refeitura Municipal de Crateús-CE, mesmo
por qua
ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente
do contrato, q
na
execução
possam
que
interferir
fatos lesivos aos seus interesses,
seus. A
mandatários
ou
sejam eles Praticad os por empregados, PrePostos
a
devendo
terceiros,
a
danos causados
responsabilidade se estenderá

a
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CoNTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância
legais vigentes;
das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições
12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados'
sem
sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato'
quaisquer
de
uso
fazer
consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE,
para fins de
documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser
execução do contrato;
12.g- providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas
pela
'12.9-CONTRATANTE;
Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, Sendo, também, de sua
,.".ponrr6ilidade o pagarénto de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
previdenciárias
sobre a prestação Ooã serviços contratados inclusive as contribuições
de
trabalho, etc,
acidentes
de
fiscais e'parafiócais, FGTS, PlS, emolumentos, seguros
do NorteAntonina
ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
que
a inadimplência
CE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez
a Prefeitura
se
transfere
não
obrigações,
suas
às
referência
com
aa ôOT1RATADA,
-CE;
Municipal de Antonina do Norte
pagamento
12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao
com
relacionados
previdenciários
e
dos tributos, s"guros, encargos sociais, trabalhistas
o objeto do CONTRATO;
que forem
12.1'1- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos
prestação
dos
causados á União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da
serviços;
12.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

í3.0- DA DURAÇÃO DO CONTRATO
13.1- O contrato terá um prazo de vigência por 12(doze) meses a partir da data da
assinatura, podendo ser piorrogado nos casos e formas previstos na Lei nq 8.666, de
21 dejunho de 1993 e alterações posteriores.
14.0 DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
14.1- Afatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada à
Secretaria de competência, até o t0o (décimo) dia útil do mês subsequente à realização
dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços'
14.2. Afatura constará dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com
o quantitativo efetivamente realizado, cujo valor será apurado através de mediÇão;
ta.3-Caso a medição seja aprovada pela Secretaria de competência, o pagamento será
efetuado até o 30o (trigéôimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONT^RATADO(A),
junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte -CE.

í5.0-DA FONTE DE RECURSOS
1S.1-As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de recursos oriundos
do Tesouro Municipal nas seguintes dotações orçamentárias:
a
12.122.0003.2.020 - Secreta ria de Educação
a
10.122.0003.2.033 - Secretaria de Saúde
a

04.172.0003.2.005

a

04.L22.0003.2"046

- Fundo Geral
- Secretaria de Assistência Social

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE
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- Pessoa Jurídica, mediante
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - serviços de Terceiros
ao
a utilização de recursos do próprio Município. Declaro, ^outrossim' o atendimento
Lei
da
16
Art'
no
ãi"p""t, do art.7o, §2o, lll e art. 38 da Lei Federal no 8.666/93, e
Complementar no 1O112OOO - Lei de Responsabilidade Fiscal.

16.0-DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E REGIME DE EXESUÇÃO
a contar
16"1-Os preços sãofirmes e irreajustáveis pelo período de 12(doze) "?eses'
os
(doze)
meses'
12
os
ptazo
exceda
da data da ápresentação da profosta. Caso o
da
data
por
a
base
ói"çor contratuais poderão ser reajustados,^tomando-se
Getúlio Vargas ou
ãprásentação da proposta, com base no índice IGP-M da Fundação
outro equiúalente que venha a substituÊlo, caso este Seja extinto'
preço unitário'
16.2-0 Regime de execução será indireto em empreitada por
17.0- DAS ALTERAÇÔEs corurRATUAlS
contratuais,
17.1- A CONTRATnbn tica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
de 25%
limite
o
até
acréscimos ou supressões no quãntitativo do objeto contratado,
no
disposto
o
(vinte e cinco por cento) do valoi inicial atualizado do Contrato, conforme
posteriores'
§ 1n, ,rt. 65, da Lei ns 8.666/93 e suas alterações

SANçOES ADMINISTRATIVAS
garantidas a prévia
18.1-Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas,
sanções:
seguintes
defesa, a Administíaçáo poderá aplicar à CONTRATADA, as
a) Advertência.
b) Multas de:
u.r) r0,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
da
vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
data da notificação feita pela CONTRATANTE
cumprida do Contrato'
O.Zl O,lo/, (três âécimos por cento) sobre o valor da parcela não
(trinta) dias;
30
poiOia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de
parcela
não cumprida do
O.l1 Z,OV, (dois por centó; cumuiativos sobre o valor da
em
Contrato e rescisão do paito, a critério Secretaria de competência de Crateús-CE,
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
"ex-offício" da
U.a) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados
crédito em
qualquer
de_
fatura
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em
Crateús-CE,
de
seu favor que mantenha juntó à Secretaria de competência
independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
de contratar
c) Suspensão temporáriado direito de participar de licitação e impedimento
com a'Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
ài Oectaração de-inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

í 8.o-DAS

enquanto perdurarem

os

motivos determinantes

da

punição

ou até que a

CONTRATANTE promova sua reabilitação'
19.0. DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
19.1- A rescisão contratual poderá ser:
1g.Z- Determinada por aio unilateral e escrito da CONTRATANTE
enumerados nos incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal no 8'666/93;

, nos casos

08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE
CNPJ: 07.594.500/0001 48.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N"

_ CEARA _

{E

GOVERNO MUHIgIFAL

Í)t

AHTONINA
OO HORTE

ANTCNi I'lA D0

COMI ISÃO

' iit,ir: i.^,:iiiiirÊ

DI

LI ctTAÇÃ0

rA\)

PREFEITURA MUNICTPAL DE ANTONINA

autorização escrita e
19'3- Amigável, por acordo entre aS partes, med-iante
a termo no processo licitatorio'
fundamentada da autoridade competente,'reduzida

dàsde que haja conveniência da Administração;
Xll e XVll do ar1. 78 da Lei no 8'666/93,
19.4- Em caso de rescisão prevista noslÀciios
dos prejuízos

sem que haja

esta ressarcida
J'r;--J" cournnrÀóo, será
sofrido;

houver
regulamentares comprovados, quando os
consequenclas
as ..ônsê
acarreta â§,
I do art' 78e aaarrara
19.5- A rescisão cOntratual de que trata o inciso
práuirt"= no art. 80, incisos I a lV, ambos da Lei no 8'666/93'

ADMINISTRATIVOS
de acordo com o que estabelece o art'
20.1- os recursos cabíveis serão processados
109 da Lei no 8666/93 e suas alterações'
petição devidamente arrazoada e
20.2- osrecursos deverão ser interposios mediante
dirigidá à Comissão de LicitaÇão da
subscrita peto reprásentante legal da ià.orr"ntu,
Éiefeitura'Municipal de Antonina do Norte-CE'
preteitura Municipal de Antonina do Norte-CE'
20.3- os recursos serão protocolados Ãa
e encaminhados à Comissão de Licitação'
2O.O- DOS RECURSOS

rlHats
21.1-Aapresentaçãodapropostaimplicanaaceitaçãoplenadascondições

21.0- DAS DISPOSIÇÔes

..o
ãstabelecidas nesta TOIvIADA DE PREÇOS'
para o prlmelr dia útil
transferida
feriado,
de
caso
em
ser,
poderá
21.2 - Esta licitação
subsequente, na mesma hora e local'
licitação deverão estar com firma
21.3 -Todas as declarações exigidas para esta
reconhecida.
poderá dirigir-se à comissão de
21.4- Para dirimir quaisquer dúvidas, o proponente
do Norte-CE, durante o período
Licitação, na sede iá Éi.jf",trra MunicipaiOe nntonina
ãr" a,OO às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira' na modalidade Tomada de Preços
esta licitação,
21 .S- Conforme a reóisraçao ern'vigor,
poderá ser:
constatada ou provocada em qualquer
a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade
fase do Processo;
decorrente de motivo superveniente'
b) revogada, por conveniência da Administração,
pertinente e suficiente para justificar o ato;
Dormananra rte
icit
nos
de ILicitação
pela comissão Permanente
21.6- Os casos omisios ,"ião resolvidos
termos da legislação Pertinente'
22.0- DO FORO
do Norte-cE, Estado do ceará' para
22.1- Ficaeleito O foro da comarca de Antonina
presente edital' que não possa ser
dirimir toda e qrrtqrát-iontrovérsia oriunda do
desde já, a qualquer outro' por mais
resolvida pela via aàministrativa, renunciãnáo-se,
privilegiado que seja.

de 2021

Antonina do N

de LicitaÇão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO I
TERMO DE REFE

NCIA

1. OBJETO: CONTRATAçÃO DOS SERVIçOS ESPEGIALIZADOS A SEREM
PRESTADOS NA ASSESóORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS

ATIVIDADES DO STSTEMA DE GONTROLE INTERNO, JUNTO AS DIVERSAS
UNTDADES ADMTNISTRATIVAS DO MUNIGÍpIO oe ANTONINA DO NORTE/CE.
2. JUSTIFICATIVA: Diante da necessidade da contratação dos serviços especializados

a serem prestados na assessoria, consultoria e acompanhamento das atividades do

sistema de controle interno, junto as diversas unidades administrativas do município, a
contratação que se objetiva concretizar por meio de procedimento administrativo; a
necessidade de instrrção parc o bom desempenho das atividades relacionadas à
que
aquisição de bens, conúoles ou contratação de serviços, baseado em documentos
na
legislação
subsidiem a autoridade competente na tomada de decisão amparadas
vigente.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
EA

3.1

EI

prestação de serviços de Consultoria em Gontrole lnterno iunto aos
Controles ldministrativos do Município com atuação exclusiva nas áreas de
controle de materiais (atmoxarifado, administração de patrimônio, controle de
combustível (frota), o qual deverão:
a) promover a orientação para manutenção do tombamento de todo o patrimônio
municipal (bens móveis e imóveis) mantendo-os devidamente cadastrados através de

l.

sistema informatizado;
b) Orientar e acompanhar o levantamento de todos os bens da Prefeitura Municipal
eietuado por servidores municipais com o acompanhamento de equipe da contratada;
2. Orientar os serviços de controle dos Almoxarifados, compreendendo as
ações a seguir:
,i ptorouer a orientação e acompanhamento dos diversos setores da Prefeitura
Ivlunicipal quanto à formulação de requisições de materiais;
b) Orientar e acompanhar o cadastro dos materiais de consumo em conformidade com
notas fiscais de entrada de materiais e, acompanhamento das requisições de material
no sistema de controle de Almoxarifado;
c) Orientar e acompanhar a perfeita manutenção de estoque e guarda, em adequada
ordem de armazenamento, conservação, classificação e registro dos materiais da
Prefeitura;
d) Orientar e acompanhar a manutenção atualizada da escrituração referente ao
movimento de entrada e saída de materiais do estoque existente;
c) Orientar durante acompanhamento, às repartições municipais, no que Se refere ao
fornecimento dos materiais requisitados para os devidos serviços;
d) Realizar mensalmente o acompanhamento na elaboração dos relatórios do
acompanhamento de Iimitações leg ais e aplicações a ser fornecido ao gestor munici L
e) Fazer análise e relatório mensalm ente da documentação de Receitas e Des
f) Deverá, ainda, ser incluso em cad a relatório mensal, sugestões de me
execução do Controle lnterno, quando for o caso;
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g)Atualização do Livro de Registro Patrimonial;
estoque por produto'
tí C".tiàr" através de fichas úformatizadas de folhas demensais
de: bens patrimoniais;
i) promover e acomóánÁrp elaboração dos relatórios
entrada e saída de materiais por área de consumo;
dos relatórios
3. A contratada deverá promover e acompanhar a elaboração
mensais abaixo relacionados:
a) Relatorio dos bens almoxarifados;
Oi RetatOrio de entrada e saída de materiais por área de consumo;
óÍ posiçao financeira dos saldos dos itens do almoxarifado;
O) nelaiOrio de consumo de combustível por setor'
Item

Descrição

01

Contratação dos

Serviços

Valor
Unitário

Valor
Médio
Total

L2 (Doze) meses

R$ 4.333,33

R$

do

Tempo

Serviços

especializados a serem prestados

assessoria, consultoria

57.999,96

na
e

acompanhamento das atividades do
sistema de controle lnterno, junto a
Secretaria de Educação do municÍpio
E
de Antonina do No
02

Contratação dos

12 (Doze) meses

Serviços

R$ 4.333,3s

51,.999,96

especializados a serem prestados na

assessoria, consultoria

R$

e

acompanhamento das atividades do
sistema de controle interno, junto a
Secretaria de Saúde do município de
Antonina do Norte/CE
03

Contratação dos

Serviços

lZ (Doze)

meses

R$ 4.333,33

assessoria, consultoria

R$

5t.999,96

especializados a serem prestados na
e

acompanhamento das atividades do
sistema de controle interno, junto a
Secretaria de Assistência Social do
de Antonina do Norte/CE
munlcl
04

Contratação dos

Serviços

1"2

(Doze) meses

R$ 4.333,33

especializados a serem prestados na

assessoria, consultoria

R$

51,.999,96

e

acompanhamento das atividades do
sistema de controle interno, junto a
Secretaria de Administração e Finanças
do municíPio de Antonina do
Norte/CE

mil novecentos e noventa
Totalizando os valores dos serviços R$ 207 .gg9,B4 (Duzentos e sete
centavos
nove reais e oitenta e
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

pelo
4.1. O Critério de julgamento da proposta de preços se dará
GLOBAL, empreitada por preço Unitário.
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5. PRAZO DE EXECUçÃO: 12 (doze) meses'
realizados mensalmente até
6. CONDIçÕEs oe PAGAMENTO: Os pagamentos serão
o 10o (decimo) dia útil do mês subseqúente à realização dos.serviços,mediante
A fatura relativa aos
ãpr"r"Àt"ç ao aaNota Fiscal e Recibo do serviço correspondente'
pela Controladoria da
serviços executados, deverá Ser aprovada, o-brigatoriamente,
prefeitura Municipal de Antonina do Norte, que atés-tará.a execução do objeto licitado'
Nacional
juntamente com a cND Unificada de regularidade fiscal.perante a Fazenda
FGTS'
do
e
CRF
CNDT
(RFB, pGFN e do tnstituto Nacional do Séguro Social - INSS),

7. DOTAçÃo oRÇAMENTÁRIA:
oriundos
7.í As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de recursos
do Tesouro Municipal nas seguintes dotações orçamentárias:

c
o
o
o

12.1,22.0003"2.020

10.L22.0003.2.033
04.122.0003"2.005
04.122.0003.2.046

- Secretaria de Educação
- Secretaria de Saúde
- Fundo Geral
- Secretaria de Assistência Social

- Pessoa Jurídica, mediante
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - serviços de Terceiros
ao
a utilização de recursos do proprio Município. Declaro, -outrossim' o atendimento
Lei
16
da
Art'
no
e
Jitp"rt" do art.7o, §2o, lll e art. 38_da Lei Federal no 8'666/93,
ôãrú"r"ntar no 1O112OOO - Lei de Responsabilidade Fiscal.

1a(doze) meses a partir
8. DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO OOS SERVIÇOS: São de
preceitua o artigo
da data de assinatura do contratô, podendo ser prórrogado, conforme
57 da Lei de Licitações.

vencedora(s) do
9. DO LOCAL E DA EXECUçÃO DOS SERVIç95: A(s) licitante(s)
pessoal técnico
certame deverá(ão) executar os serviços previstos, através de
determinado no
ãipecializado, habiútado e qualificado pãra dos serviços, conforme
Edital.

g.í. As atividades profissionais do(a) contratado(a) deverão ser executadas em
ambientes físicos determinadoá pelo respectivo Ordenador de

Despesas/G estor/Secretá rio trí unici Pal
ambientes
9.í.1. As atividades profissionais , objeto deste, deverão ser executados em
físicos determinados pelo respectivo Ordenado de DesPesas/Gestor/Secretárioe
mobiliário
Municipal, a qual dispon ibilizará sala(s) dotada S ) de equipamentos,
insumos
demais
internet
informáticas,
matérias de exPediente e suprim entos de
de
intermédio
adequ ados à prestação dos servi ços, onde o(a) Contratado(a) Por
cumPrir
e
comParecer
que
deverá
profissiona I (profissional habilitado Para o serviços) ,
que
se fizerem necessários, para
turnos
nos
semanais,
(trinta)
horas
30
carga horári a de
a execução dos serviços objeto do presente proced imento administrativo
necessária, não
9.1.2. Será disPonibilizada à(o) Contratado(a) toda a documentação
Contratante,
pod endo a mesma, em hiPótese alguma, ser retirada das dependências da
pelo
autorizado
justificado
e expressamente
salvo por motivo devidamente
Municipal
Despesas/Gestorisecretário
de
Ordenador

r
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