TOMAOA OE PRECOS N° 2021.04.08.02

LICITA<;AO
DO TIPO MENOR
PRE<;O GLOBAL
_PARA
CONTRATA<;AO
DE CONSUL TORIA (PESSOA
JURIDICA)
PARA APOIAR O PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO DE MEDIO
PRAZO E O MONITORAMENTO
OE INOICAOORES
E OE
PROJETOS DO MUNICiPIO DO OR6S-CE, CONFORME ANEXO

I.
O municipio de Oros- CE, atraves da SECRETARIA DE FINAN<;AS E ADMINISTRACAO,
Permanente de Licitacao, devidamente nomeada pela Portaria n°
010/2021, torna publtco para conhecimento dos interessados que na data, horario e local
abaixo previsto. abrira licitacao na modalidade Tomada de Precos, do tipo menor preco global,
para atendimento do objeto desta llcitacao, de acordo com as condicoes estabelecidas nesta
Tomada de Precos, observadas as disposlcoes contidas na Lei Federal n° 8.666/93 de
21.06.93, e suas alteracoes posteriores.

atraves da Comissao

HORA, DATA E LOCAL:
Os "DOCUMENTOS DE HABILITACAO" e "PROPOSTAS DE PRECOS" serao recebidos em
sessao publica marcada para:
As 08:00 Horas. Horario de Brasilia
Do dia 26 de abril de 2021.
No endereco: Sala de ucitacoes, localizada na Rua Praca Anastacio Maia, n° 40-Centro, Or6s CE
Constituem parte integrante
seguintes anexos:

desta Tomada

de Precos, independente

de transcricao,

ANEXOI

-

ESPECIFICACAO

ANEXO II

-

MODELO DE PROPOSTA DE PRE<;OS.

ANEXO Ill

-

MINUTA DO TERMO CONTRATUAL.

ANEXOIV

-

MODELO DE DECLARA<;AO (Artiga. 27, incise V, da Lei Federal n°
8.666/93 e incise XXXIII do art. 72 da Constitcicao Federal).

ANEXOV-

as

DOS SERVl<;OS

MODELO DA CARTA DE FIANCA BANCARIA.

1.0- DO OBJETO
1.1- A presente llcitacao tern coma objeto a CONTRA TA<;AO DE CONSUL TORIA (PESSOA
JURiDICA) PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRA TEGICO DE MEDIO PRAZO E O
MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS DO MUNICf PIO DO OROS-CE,
CONFORME ANEXO I.
2.0- DAS RESTRl<;OES E CONDICOES DE PARTICIPA<;AO
2.1- RESTRl<;OES DE PARTICIPACAO
2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inldonea ou cumprindo pena de suspensao,
cue lhes tenham sido aplicadas neste municipio. por forca da Lei n. 0 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores;
2.1.2- Nao podera participar empresa com falencia decretada;
2.1.3- E vedada a partlcipacao em cons6rcio e a subcontratacao parcial ou total para a
execucao do objeto desta ucitacao;
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2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.2.1Podera participar do presente certame licitat6rio pessoa juridica, devidamente
cadastrada na Prefeitura Municipal de Oros, ou nao cadastrada, que atender a todas as
condicoes exigidas para cadastramento ate o 3° (terceiro) dia util anterior a data para abertura
do certame, observada a necessaria quahflcacao.
2.2.2- Os Documentos de habllitacao e as Propostas de Precos poderao ser apresentados por
preposto do(a) licitante com poderes de representacao legal, atraves de procuracao publica ou
particular com firma reconhecida. A nao apresentacao nao tmphcara em inabilitacao, no
entanto, o representante nao podera pronunciar-se em nome do(a) licitante, salvo se estiver
sendo representada por um de seus dirigentes, que comprovem tal condicao atraves de
documento legal.
2.2.3- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de habilitacao e as Propostas de
Precos de mais de um(uma) licitante, porern, nenhuma pessoa, ainda que munida de
procuracao, podera representar mais de uma licitante junto
Comissao de ucltacao, sob pena
de exclusao sumaria dos(as) licitantes representados(as).
2.2.4- No caso do(a) licitante ser representado(a) por procurador(a), devera ser apresentada
procuracao por instrumento publico ou particular, esta ultima com firma do OUTORGANTE,
reconhecida em cart6rio. Em qualquer dos cases aqui citados, o documento s6 sera aceito se
apresentado em original cu por c6pia autenticada em cart6rio;
2.2.5- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos
nos arts. 42 a 45 da referida Lei
necessario a apresentacao, junto com os documentos de
habilitacao, de Certidao expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8°, da IN n°
103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Cornercio.
2.2.6- A nao aoresentacao do documento previsto no item 2.2.5 acima nao impedira a
participacao na licltacao, porern, o(a) participante nae tera direito
fruicao dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014.
2.2.7- Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preco for constatada a comunhao de
socios, diretores cu representantes entre licitantes participantes, somente uma delas podera
participar do certame.

a

e

a

2.2. 7 - Se constatada a cornunhao de s6cios, diretores ou representantes entre licitantes
participantes ap6s a abertura dos envelopes de preco, os respectivos participantes
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preco proposto.

3.0- DOS ENVELOPES

serao

a

3.1- A docurnentacao necessaria
Habihtacao e as Propostas de Precos deverao ser
apresentadas simultaneamente
Comissao de Llcitacao, em envelopes distintos, opacos e
fechados, no dia, hara e local indicado no prearnbulo deste Edital, conforme abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
TOMADA DE PRE(,08 N° 2021.04.08.02

a

A

A PREFEITURA

MUNICIPAL DE OROS
(IDENTIFICACA.O DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRE(,OS
TOMADA DE PRE(,OS N° 2021.04.08.02
3.2- E obrigat6ria a assinatura de quern de direito do(a) PROPONENTE
PRE<;OS.
Endereco:

na PROPOSTA
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4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO-ENVELOPE 11A".
4.1- Os Documentos de Habllitacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicacao em 6rgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de c6pia
autenticada
em Cart6rio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento
comprobat6rio devera ser exibido exclusivamente em original:
b} Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese do
documento nao canter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declaracao ou requlamentacao do 6rgao emissor que disponha sabre a validade do mesmo. Na
ausencia de tal declaracao ou reqularnentacao, o documento sera considerado valido pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua ernissao.

4.2- OS DOCUMENTOS PARA PESSOA JURiDICA CONSISTIRAO DE:
4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do
prazo de validade, guardada a conformidade com o objeto da tlcltacao.

4.2.2- HABILITACAO JURiDICA:
4.2.2.1-

Cedula de identidade do responsavel legal ou signatario da proposta.

4.2.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de
empresa individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da ata da assembleia
que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, mscricao do ato
constitutive, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.
4.2.2.3- Prova de inscricao na:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) lnscricao Municipal ou Estadual, ou documento equivalente.

4.2.3- REGULARIDADE FISCALE TRABALHISTA:
4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante.
a) A comprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da
Certidao Negativa de Debitos relativos aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida
nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014;
b) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Municipal;
4.2.3.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service - FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situacao - CRS, e
4.2.3.3- Certidao Negativa de Debitos Trabalhista (CNDT) emitida pela Justica do Trabalho.

4.2.4- QUALIFICACAO TEC NICA:
4.2.4.1- Prova de regularidade da licitante e de seu responsavel
Regional de Adrninistracao - CRA, do Estado sede da licitante.

tecnico junta ao Conselho
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4.2.4.2- Cornprovacao de experiencia em atuacao da licitante em atividade compatfvel com o
objeto do edital, no minimo de 01 (um) atestado, expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, com a respectiva Certidao de RCA (Registro de Comprovacao de Aptidao),
expedida pelo Conselho de Adminlstracac - CRA, da sede da empresa licitante, em nome dos
responsaveis tecnicos indicados, que conste na descricao dos services prestados, servicos
compativeis ao objeto da llcita9ao, a saber:
a) Consultoria em Elaboracao de Pianos de ambito municipal
b) Consultoria em Elaboracao de Pianos Estrategicos;
c) Consultoria em Elaboracao de Diagn6sticos organizaclonais de projetos, em arnbito
municipal.
4.2.4.3 - Comprovacao de a LICITANTE possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega dos documentos, profissionais, de nivel superior, devidamente registrados em
suas entidades de classe, conforme equipe minima exigida para o projeto, a saber:
a) 01 (um(a)) Administrador(a)
a) 01 (um(a)) Assistente Social
b) 02 (um(a)) Contadores(as)
c) 01 (um(a)) Arquiteto(a) Urbanista ou Engenheiro(a) Civil
4.2.4.4 - A comprovacao de que os profissionais previstos no item 4.2.4.3 fazem parte quadro
permanente da licitante, se dara da seguinte forma:
a) C6pia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS (folha de
identificacao em que consta a fotografia, folha da quallflcacao e do contrato de
trabalho celebrado com a licitante);
b) Comprovacao da participacao societaria atraves de c6pia do contrato social, quando
socio; ou
c) Contrato de Prestacao de Services:
4.2.5- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
4.2.5.1- Tratando-se de Sociedade Anonima, pubticacao em Diario Oficial ou jornal de grande
circulacao ou c6pia autenticada do Balance Fiscal correspondente ao ultimo exercicio social
encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas
dernonstracoes de Contas de Resultados. Os demais tipos socletarios deverao apresentar
c6pias autenticadas do Balance Patrimonial (inclusive, TERMOS DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO), devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante e
assinado por contador habilitado, reservando-se Cornissao o direito de exigir a apresentacao
do Livro Diarto para verlficacao dos valores, assinados por contador habilitado.

a

4.2.5.1.1- A licitante com menos de 1 (um) anode existencla apresentara balance de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional
credenciado na forma exigida no item 4.2.5.1 deste edital.
4.2.5.2- Comprovacao da boa sifuacao financeira baseada na obtencao de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (>1 ou

= 1 ),

resultantes da apllcacao das seguintes formulas:
ONDE:

LG=

AC+RLP
PC+ELP

SG=

AT
PC+ELP

AC

: ATIVO CIRCULANTE

AT

: ATIVO TOTAL

PC

: PASSIVO CIRCULANTE
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ELP : EXIGiVEL A LONGO PRAZO
AC

LC=----

PC

RLP : REALlzA VEL A LONGO PRAZO

4.2.5.3-Garantia de rnanutencao da proposta, no valor de RS ...... ( ... ), correspondente a 1,0%
(hum por cento) do valor estimado da licitayao, previsto no anexo I (termo de referencia)
deste Edita!, a ser recolhida no BANCO DO BRASIL, AGENCIA N° 0956-3, CONTACORRENTE N° 6465-3 em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS/CE.
4.2.5.3.1- A garantia de rnanutencao de proposta, quando nae recolhida em moeda corrente
nacional, tera o prazo de validade de 120 ( cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos
Documentos de Habilitacao e Propostas de Precos e devera ser recolhida na Prefeitura
Municipal de Or6s, podendo ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir:
a) Caucao em dinheiro ou em titulo da divida publlca. vedada a prestacao de garantia atraves
de Titulos da Divida Aqraria:
b) Fianca bancaria (conforme ANEXO V- Modelo da Carta de Fian~a Bancaria).
c) Seguro-garantia.
4.2.5.3.2- A garantia de manutencao de proposta sera liberada ate 05 (cinco) dias uteis depois
de esgotada as fases de habilita9ao (Oocumentos de Habilitacao) ou de classificacao
(Propostas de Prscos), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou ap6s a
adjudicacao, exceto para a vencedora da licitacao, que sera liberada no mesmo prazo, ap6s a
data de assinatura de Contrato, ressalvado o disposto ao subitem 9.2 do Edital.
4.2.5.4.3- Para efeito da devolucao de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
licitante, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
4.2.5.5- Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.
4.2.6- OUTRAS EXIGENCIAS
4.2.6.1- Oeclaracao expressa, na forma do anexo IV desta Tomada de Precos, de que atende
ao inciso V do art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso XXXIII do art. 7Q da Constituicao
Federal.
4.3- A microempresa ou empresa de pequeno porte, para que essa possa gozar dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006 deverao apresentar Cerudao
expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8°, da IN n° 103/2007 do DNRC Departamento Nacional de Registro no Cornercio.
4.4- O(A) licitante devera fornecer, a titulo de informacao, nurnero de telefone, fax, e pessoa de
contato, preferencialmente local e fotos externas e internas da empresa. A ausencia desses
dados nao a tornara inabilitada.
5.0- DA PROPOSTA DE PRE<;O - ENVELOPE "8"

Endereco: Pra91 Anastacio Maia. 40. Centro, Or6s-CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL OE

OROS

PRE FEiTURA MtJNICIP.;,-Ll
DE ORO~.;

HS_)1.

...._

_j

Jl

5':;.._.;..._. __J

5.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em via
datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecanlco, eletr6nico ou manual,
sem emendas. rasuras au entrelinhas, entregue em envelope opaco e lacrado.
5.2-AS PROPOSTAS DE PRE<;OS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1- No caso de pessoa jurfdica, a razao social, local da sede e o nurnero de inscricao no
CNPJ da licitante.
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- lnoicacao do prazo de validade das propostas. nao inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentacao das mesmas;
5.2.4- Valor mensal e total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso,
ja conslderadas, no mesmo, todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no objeto
deste Edital;
5.2.5- Correrao por conta do(a) proponente vencedor(a) todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta;
5.2.6- Ocorrendo dtverqencla entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por extenso
e. no case de incompatibilidade entre os valores unitario e total. prevalecera o valor unitario.
5.3.7- Os servicos a serem prestados, conforme Termo de reterencla.
5.3.8- Os services serao executados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando no prazo
maxima de 5 (cinco), dias a contar do recebimento da ORDEM DE SERVICOS pela empresa.
6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITA<;AO
6.1- A presente licitacao na modalidade Tomada de Precos sera processada e julgada de
acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n° 8.666/93_ e suas alteracoes
posteriores;
6.2- Ap6s a entrega dos envelopes pelos(as) licitantes, nao serao aceitos quaisquer adendos,
acrescirnos ou supressoes ou esclarecimentos sabre o conteudo dos mesmos;
6.3- Os esclarecimentos, quando necessaries e desde que solicitados pela Comtssao de
Licitacac deste Munierpio, constarao obrigatoriamente da respectiva Ata;
6.4- E facultado a Cornissao de l.icitacao ou a autoridade superior. em qualquer fase da
licitacao, promover diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo,
vedada a inclusao de documentos ou inforrnacoes que deveriam constar originariamente da
proposta;
6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitat6rio, que
sera assinada pela Cornissao de Licita9ao e pelos(as) licitantes presentes. conforme dispoe o §
12 do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
6.6- 0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilttacao e a proposta de
preco sera realizado no dia, hara e local previstos nesta Tomada de Precos:
6.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" PROPOSTA DE
PRE<;O. proceder-se-a com a abertura e com a analise dos envelopes referentes

a

docurnentacao:
6.8- Em seguida sera dado vistas dos documentos aostas) licitantes para que rubriquem e

procedam, se quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas em Lei;
6.9- A Cornissao de Llcitacao podera, ao seu exclusive criteria, proclamar, na mesma sessao, o
resultado da hablutacao, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados;

6.10- Divulgado o resultado da habilitacao, a Comissao de Licitacao, ap6s obedecer ao
disposto no art. 109, incise I, alfnea a, da Lei de Licitacoes, fara a devolucao aos inabilitados,
dos seus envelopes "propostas", devidamente lacrados;
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6.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serao examinadas pela
Cornissao e pelos(as) licitantes presentes;
6.12- Divulga9ao do resultado do julgamento das propostas e observancla ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alinea b, da Lein° 8.666/93;
6.13- Ap6s a fase de habilitacao, nao cabe desistencia de proposta. salvo motive justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Cornissao de Llcitacao.
7.0-DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO
A-AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO- ENVELOPE "A"
7.1- Compete exclusivamente a Cornissao de Licitacao avaliar o merito dos documentos e
informacoes prestadas, bem come julgar a capacidade tecnica de cada licitante e a
exequibilidade das propostas apresentadas.
7.2- A habilitacao sera julgada com base nos Documentos de Habilitacao apresentados,
observada as exiqenclas contidas nesta Tomada de Precos.
B-AVALIACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS-ENVELOPE "B"
7.3- A presente licita9ao ssra julgada pelo criteria, do menor preco, conforme inciso I, § 12 do
art. 45 da Lei das l.lcltacoes:
7.4- Na proposta prevalecerao, em caso de discordancia entre os valores numericos e por
extenso, estes ultirnos:
7.5- Os erros de soma e/ou multlplicacao, bem come o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas de Precos dos(as) proponentes serao devidamente corrigidos, nao
se constituindo, de forma alguma, coma motive para desclassiflcacao da proposta;
7.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-a par sorteio,
observado o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014;
7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014, considerar-se-ao
empatados (empate ficto) todas as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte que sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor
preco apresentada;
7.8- Nao ocorrera o empate ficto quando o melhor preco tiver sido apresentado par empresa
que comprove ser regularmente enquadrada coma microempresa ou empresa de pequeno
porte;
7.9- Ocorrendo o empate na forma prevista no item 7.7 acima, proceder-se-a da seguinte
forma:
a) A Comissao de Licita9ao convocara a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada para apresentacao de proposta de preco inferior a da primeira classificada;
b) A convocacao devera ser atendida no prazo maxirno de 05 (cinco) minutes, sob pena de
preclusao do direito, e havendo a apresentacao de preco inferior pela mesma, esta passara a
condicao de primeira classificada no certame;
c) Nao ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das
alineas "a" e "b" deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hip6tese prevista no item 7.7 acima, na ordem crescente de classificacao, para
o exercfcio do mesmo direito;
d) No case de equivalencia (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte, que se enquadrem na hip6tese prevista no item 7. 7 acima, sera
realizado sorteio entre alas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer o direito
de preferencia, atraves da apresentacao de melhor oferta.
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7.10- Sera declarada vencedora a proposta de menor preco global entre os(as) licitantes
classificados(as), ap6s a observancia dos cntenos acima estabelecidos.

7.11-SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRE<;OS
7.11.1- Que nao atenderem as exigencias desta Tomada de Precos:
7.11.2- Que apresentarem precos unitarios irris6rios, de valor zero, ou precos excessivos ou
inexequiveis;
7.11.3- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de
Precos, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos(as) demais licitantes;
7.11.4- Com preco unitarlo simbolico ou irris6rio, assim entendido como aquele incompativel
com os precos praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alteracoes:
7.11.5No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fara,
obrigatoriamente,
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os(as) licitantes serao
convocados(as), vedado qualquer outro processo;
7.11.6- De conformidade com o parecer da Comissao de Licitac;:ao, nae constitulra causa de
inabllitacao nem de desclassificacao da proponente a irregularidade formal que nae afete o
conteudo ou a idoneidade da proposta e/ou docurnentacao apresentada.

8.0- DA ADJUDICACAO
8.1- A adjudicacao da presente llcrtacao aota) licitante vencedor(a) sera efetivada mediante
termo circunstanciado, obedecida
ordem classificat6ria, depois de ultrapassado o prazo
recursal.
8.2 - A Homoloqacao desta licitac;ao e a Adjudicayao do seu objeto em favor da licitante cuja
proposta de precos seja classificada em primeiro lugar sac da competencia da Unidade
Administrativa Gestora.
8.3 - A autoridade competente se reserva o direito de nao homologar e revogar a presente
licitacao, par razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba as licitantes direito a
indenizacao.

a

9.0-00 CONTRATO
9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de
Precos, que devera ser assinada pelas partes no prazo de ate 05(cinco) dias uteis, a partir da
data da convocacao encaminhada ao(a) licitante vencedor(a) do certame;
9.2- A recusa injustificada do(a) adiudicatariota) em assinar o "Termo de Contrato" no prazo
estabelecido no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obriqacao, ficando
sujeito as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e alteracoes posteriores;
9.3- Considera-se come parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus
anexos, bem como os demais elementos concernentes a licitac;ao, que serviram de base ao
processo licitat6rio;
9.4- E facultado
Adminlstracao, quando o(a) convocado(a) nao assinar o "Termo de Contrato"
no prazo e condicoes estabelecidas. convocar os(as) licitantes remanescentes, obedecendo a
ordem de classiticacao estabelecida pela Cornissao de l.icitacao, para faze-lo em igual prazo e
nas mesmas condlcoes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitayao consoante
preve a Lein° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

a

10.0- DAS OBRIGA<;OES DO(A) CONTRATANTE
10.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar aota) CONTRATADO(A) todas as condicoes
necessaries
ao pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
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10.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
10.3- Comunicar aota) CONTRATADO{A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
execucao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem provldencias corretivas;
10.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRATADO(A) a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
10.5-Ainda da CONTRATANTE
a) Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;
b) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas ciausulas do Contrato;
c) Efetuar o pagamento a Contratada, no prazo maxima de 10 {dez) dias, ap6s o cumprimento
das formalidades legais, de acordo com as condicoes de preco e prazo estabelecidos no
presente instrumento, bem coma prorrogar prazos e aplicar sancoes, se for o caso;
d) Disponibilizar o espaco fisico a Contratada para a prestacao dos servicos, quando necessitar
que sua execucao ocorra internamente;
e) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, quando devidamente identificados,
aos locais em que devam executar suas tarefas;
f) Fornecer a Contratada todos os esclarecimentos necessaries para execucao dos services e
demais inforrnacoes que estes venham a solicitar para o desempenho dos services
contratados;
g) Disponibilizar toda a docurnentacao tecnica necessaria para o born desenvolvimento do
trabalho, a saber:
L Pianos setoriais;
II. Relat6rios de situacao dos Convsnios e Contratos;
Ill. Relat6rios e informacoes contabeis dos ultimas exercicios;
IV. Dentre outros.
h) Promover, por meio do setor requisitante, o acompanhamento e a prestacao dos servicos
contratados, verificando se estao em conformidade com o solicitado no detalhamento do objeto
deste Termo de Referencia;
i) Solicitar, ap6s requerimento da Contratada, inforrnacoes e dados dos Poderes, Orgaos e/ou
Entidades;

j) Comunicar imediatamente

a

Contratada, qualquer irregularidade verificada por ocastao da
prestacao dos servlcos contratados, tomando as providencias nscessarias para as devidas
correcoes decorrentes de erros e falhas ou para sua devolucao, se for o caso;
k} Avaliar os servicos mediante Cornissao Especial;
I} Disponibilizar veiculo, com motorista, para deslocamento dos consultores e equipe local, nas
datas informadas no cronograma do projeto.
11.0- DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)
11.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condicoes e prazos
estabelecidos nesta Tomada de Precos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame;
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do objeto contratual,

em compatibilidade

com as

obriqacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e oualiticacao exigidas na Lei de

•

Licitacoes:
11.3- Todas as despesas envolvidas na execucao dos services. sobretudo, com transporte,
hospedagem
e aurnentacao, correrao inteira e exclusivamente
por conta do(a)
CONTRATADO(A);
11.4- Disponibilizar profissionais devidamente habilitados para a fiel execucao dos services.
sempre que demandado pela CONTRATANTE, tanto na forma presencial quanto a distancia,
substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o
born andamento e a boa prestacao dos services:
11.5- Facilitar a acao da fiscaltzacao na inspecao dos services, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE;
11.6- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que
ao(a) CONTRATADO(a) nao devera, mesmo ap6s o terrnino do Contrato, sem consentimento
previo por escrito do(a) CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes
especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do Contrato;
11.7- Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pelo(a)
CONTRA TANTE;
11.8- Arcar com eventuais prejuizos causados aota) CONTRATANTE
e/ou terceiros,
provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos
envolvidos na execucao do objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente;
11.9Pagar seus empregados
no prazo previsto em lei, sendo tarnoem de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributes que, direta ou indiretamente, incidam sabre
a prestacao dos services contratados, inclusive, as contrlbuicoes previdenciarias fiscais e
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida
qualquer
solidariedade
da Prefeitura
Municipal de Oros, por eventuais autuacoes
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia do(a) CONTRATADO(A), com
reterencia as suas obriqacoes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Oros;
11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentacao referente ao pagamento dos
tributes, seguros, encargos socials, trabalhistas e prevtdenclarios relacionados com o objeto do
contrato;
11.11- Respeitar as normas de seguranc;a e medicina do trabalho, previstas na Ccnsoudacao
das Leis do Trabalho e legislac;ao pertinente.
11.12- Ainda da CONTRATADA:
a) Executar os services, conforme prazos e especiticacoes do Termo de Referencia e de sua
proposta, com os recurses necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

as

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
suas expensas, no total ou em parte,
no prazo maxima fixado no Termo de Referencia, os services efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos services empregados, a criterio
da Adrninisfracao:
c) Zelar pela perfeita execucao dos servicos objeto deste Termo de Referencla:
d) Manter durante toda a execucao dos services. todas as condicoes
qualificacao exigidas para contratacao com a Adrninistracao Publics:
e) Manter sigilo das informacoes

colhidas junto a esta Prefeitura

Orgao ou entidades previdenciarias
Prefeitura;

e fiscais, repassando-as

de habllitacao

e

Municipal ou nos Poderes,

apenas em forma de relat6rio
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a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com a Contratada, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pelo
prestador a inexistencia de qualquer vinculo empregatfcio entre seus empregados e/ou
prepostos e a Contratante;
f) Assumir todas as despesas relativas

g) lnformar ao Municipio, quaisquer alteracoes no tocante a sua razao social ou quallflcacao de
seus representantes;
h) Permitir acesso dos supervisores, auditores e avaliadores que eventualmente ou
permanentemente sejam designados pela Prefeitura para supervisionar e acompanhar a
execucao dos services prestados;
i) Responsabilizar-se diretamente ou via a9ao regressiva, pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de atos ilicitos praticados por quaisquer de seus prepostos;

j) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obriqacoes definidas pela Prefeitura,
compativeis com o objeto do Contrato;

k) Apresentar mensalmente relat6rio de andamento do Projeto;
I) Manter sigilo acerca das informacoes que venha a obter em razao dos servtcos pelos quais
for contratada.
m) Eventualmente, se for necessario algum ajuste institucional, deve ser realizado pela
contratada, sem nenhum custo adicional
12.0-DA DURACAO DO CONTRATO
12.1- 0 Contrato tera um prazo de vigencia a partir da data de sua assinatura, ate 24 (vinte e
quatro) meses, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n°8.666/93, de 21
de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores.
13.0-DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1- A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser apresentada
Prefeitura Municipal de Or6s/CE/SECRETARIA DE FINAN<;AS E ADMINISTRACAO, ate o 10°
(decirno) dia util do mes subsequente a realizacao dos services, para fins de conterencta e
atestacao da execucao dos mesmos.
13.2- A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no periodo de cada mes civil, de
acordo com o quantitative efetivamente realizado no mes;
13.3- Caso o faturamento seja aprovado pelo(a) Prefeitura Municipal de OROS/SECRETARIA
DE FINAN<;AS E ADMINISTRACAO, o pagamento sera efetuado ate o 30° (trlqeslmo) dia ap6s
o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A).

a

14.0- DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
14.1- Os precos somente poderao ser reajustados ap6s o periodo de 12 (doze) meses, a
contar da data da apresentacao das propostas, com base na variacao percentual acumulada
no perlodo sob anallse, do IGP-M (lndice Geral de Precos do Mercado), ou outro equivalente
caso este venha a ser extinto ou substituido.
15.0-DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrioacoes assumidas, garantidas a previa defesa, a
Adrninistracao podera aplicar aofa) Contratado(a), as seguintes sancoes:
a) Advertencia.

b) Multas de:

Endereco: Praca Anastacio Maia. 40, Centro, Oros-CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE

OROS
. .Mo.
:,•,.

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
VENCEDORA em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data
da notificacao feita pelo(a) CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (tres declrnos por cento) por dia de atraso na execucao dos services, ate o limite de
30 (trinta) dias;
b.3) 2% {dais por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a criteria da Prefeitura Municipal de Oros, em caso de atraso dos servicos
superior a 30 (trinta) dias.
b.4) 0 valor da multa referida nesta elausula sera descontada "ex-officio" do(a)
CONTRATADO(A), mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu
favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Oros do Municipio de Or6s, independente
de notificacao ou mterpelacao judicial au extrajudicial;
c) suspensao temporaria do direito de participar de hcltacao e impedimento de contratar com a
Admtnlstracao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrnlnlstracao Publica. enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que a CONTRA TANTE promova sua
reabjlitacao.
16.0- DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1- 0 Contrato firmado em decorrencia da presente licitacao podera ser rescindido
conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei nQ 8.666/93;

de

16.2- Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, incise I, da Lei n2
8.666/93, aota) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incises I a
IV, paraqrafos 12 a 42, da Lei de Llcitacoes.
17 .O· DAS AL TERA<;OES CONTRATUAIS
17.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
acrescimos ou supressoes no quantitativo do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no§ 12, do art. 65, da Lei de

ucnacoes.

18.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1- Os recursos cabfveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da
Lei nQ 8666/93 e suas alteracoes:
18.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente;
18.3- Os recursos serao protocolados na Prefeitura Municipal de Oros e encaminhados
Comissao de Licitacao:
19.0-DA FONTE DE RECURSOS

a

19 .1- 0 valor global do Contrato a ser celebrado correra por conta das dotacoes orcarnentarias
abaixo especificadas, elemento de despesa n° 33.90.39.00.
UNIDADE ADMINISTRATIVA
SECRET ARIA DE FINANQAS
ADMINISTRACAO
20.0- DAS DISPOSl<;OES

E

DOTACAO ORCAMENTARIA
0401.04.123.0402.2.006

FINAIS

20.1- A apresentacao da proposta implica na aceitacao plena das condicoes estabelecidas
nesta Tomada de Precos,
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20.2- A presente licitacao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada per conveniencia da
Administracao, por decisao fundamentada, em que fique evidenciada a not6ria relevancla de
interesse do Municfpio;
20.3- E vedado ao servidor dos orgaos e/ou entidades da Admlmstracao Puolica Municipal de
Oros, Autarquias, Empresas Publicas ou Fundacoes, instituidas ou mantidas pelo Poder
Publico Municipal de Oros, participar como licitante. direta ou indiretamente, por sl, por
interposta pessoa. dos procedimentos desta l.lcitacao.
20.4- A hornoloqacao da presente Licita<;ao sera feita pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da
Prefeitura Municipal de Oros. conforme dispoe o artigo 43, incise VI, da Lei n° 8.666/93;
20.5- Os casos omissos deste Tomada de Precos serao resolvidos pela Comissao de l.icitacao,
nos termos da legisla<;ao pertinente.
20.6- Para dirimir qualquer controversia decorrente deste certame, o Foro competente
o da
Comarca de Oros, Estado do Ceara, exclufdo qualquer outro.

e

Or6s-Ce. 08 de abril de 2021.

TE JUNIOR
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ANEXO I - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO.
2. OBJETO: CONTRATA<;AO DE CONSULTORIA (PESSOA JURIDICA) PARA APOIAR O
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE MEDIC PRAZO E O MONITORAMENTO DE
INDICADORES E DE PROJETOS DO MUNICiPIO DO OROS·CE, conforme as especificacoes
e quantitativos previstos neste Termo de Referencia.

3. DA APRESENTACAO:
O Municipio de Or6s, por meio da Secretaria de Financas e Admlnistracao, busca
alcancar maior eflciencla e eficacia no planejamento municipal, alern de significativo
crescimento tecnico e de maturidade organizacional.
Nesse sentido, o Municipio do Or6s vem promovendo continue aperfeicoamento da
sua gestao. Dentre outras iniciativas, Or6s busca aprimorar as ferramentas de planejamento
municipal, o Monitoramento de Acoes e Projetos Prioritarios do Municipio e a elaboracac do
Planejamento Estrateqico Municipal e Regional do OR6S - OR6S 21. Tais iniciativas foram
inspiradas em acoes semelhantes empreendidas por Governos Locais e Estaduais de todo
Brasil, principalmente no MAPP Estadual, do Governo do Estado do Ceara.
Alern disso, ha uma percepcao de que os avancos conquistados na melhoria dos
servicos publicos foram, em sua maioria, institucionalizados a adrninistracao municipal, sendo
considerado hoje um verdadeiro patrimonio imaterial da municipalidade.
No entanto, em outras areas o municipio manteve importantes desafios para superar,
diante das atuais demandas socials. as quais requerem da gestao publica constante evolucao,
sobretudo das adrninistracoes municipais, pois estao na linha de frente com o cidadao. E
necessario que os services prestados a sociedade sejam orientados pela entrega de valor ao
cidadao, o que podemos inequivocamente vincular aos services prestados com excslencia e os
resultados alcancados pela gestao publica.
A excelencia, todavia, deve conciliar busca por maior eficiencia, eflcacia e efetividade
das politicas publicas com as dificuldades financeiras do municipio e as demandas
socioeconomicas de sua populacao. desenhando solucoes exequ fveis e realistas.
4. DA JUSTIFICATIVA:
Beneficios sociais concretos, que se materializam principalmente com ampliacao do
acesso e a melhoria da qualidade dos services publicos, podem ser adicionados quando o
poder pubhco avalia e aperfeicoa a gestao das politicas publicas.
Apesar dos avancos significativos nos indicadores socioeconomicos e nos services
publicos. nos ultimas anos, no municipio do Oros, ha a necessidade de mais investimentos na
capacidade institucional da cidade. Entre varias importantes demandas, podemos citar
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mapeamento
e modelagem de processes administrativos,
capacitacao
municipais, aperfeicoarnento dos mecanismos de governan9a, entre outras.

dos

servidores

Dessa forma, entendeu-se que, apesar dos avancos, a gestao publica municipal
precisa continuar evoluindo para alcancar o patamar de desenvolvimento desejado por sua
populacao.
O Municfpio de Or6s ainda tern grandes desafios na prestacao de services publicos
para a melhoria das condlcoes de vida da sua populacao. Nao obstante, os recurses estao
cada vez mais escassos e as demandas da populacao sao urgentes. Par esse motive, nao
existe outro caminho para o poder publico senao o aperfeicoamento da gestao para melhoria
da eficiencia e alcance da efetividade.
Foi nesse contexto que, o apoio ao planejamento estrateqico do pr6ximo quadrienio, o
qual coincide com o periodo de vigencia do Plano Plurianual 2022-2025, mostrou-se
imprescindivel para consolidar as conquistas e continuar os avancos institucionais.
Alern disso, incluiu-se neste processo o monitoramento de todos os projetos e
indicadores relacionados ao Plano Plurianual para o pr6ximo quadrienio.

5. OBJETIVOS
5.1. GERAL
a) Fortalecer o modelo de gestao, com o planejamento estrateqico
monitoramento de indicadores e de projetos do Municipio do Oros-CE.

de media prazo e o

5.2. ESPECf FICOS
a) Conhecer profundamente de necessidades para o Planejamento
Plurianual), incluindo a revisao do conjunto de Acoes e Projetos;

de Medic Prazo (Plano

b) Capacitar os servidores envolvidos em gestao de projetos;
c) Elaboracao do Planejamento de Media Prazo - Periodo 2022-2025;
d) Avaliar anualmente os resultados do exercicio vigente e alinhamento do planejamento do
pr6ximo exercicio com os Gestores Municipais;
e) Avaliar bimestralmente a execucao do planejamento de media prazo, para apresentacao e
orientacao aos gestores;
f) Avaliar mensalmente a sltuacao de projetos para apresentacao e orientacao aos gestores;
g) Avaliar a capacidade tecnica e participacao das Unidades Gestoras;
h) Monitorar a execucao das metas e indicadores do Plano Plurianual - PPA;
i) Monitorar as Acoes e Projetos Prioritarios do Municipio.

6. TERMINOLOGIA
6.1.

Para os estritos efeitos deste Termo de Referencia, sao adotadas as seguintes defini96es:

a} ACOMPANHAMENTO: Atividade de monitoramento da execucao fisica das metas, etapas e
fases do objeto pactuado nos instrumentos, a ser realizada pela contratante;
b) GOVERNAN(;A:
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Governan9a compreende as mecanismos (politico, econornico, socioambiental, administrative,
legal etc.) colocados em pratica para garantir que os resultados pretendidos para as partes
interessadas sejam definidos e atcancados:
c) INDICADORES DE INSUMO: Sao indicadores que tern relacao direta com os recurses a
serem alocados, ou seja, com a disponibilidade dos recurses humanos, materiais, financeiros e
outros a serem utilizados pelas acoes de governo;
d) INDICADORES DE PROCESSO: Sao medidas que traduzem o esforco empreendido na
obtencao dos resultados, ou seja, medem o nfvel de utiliza9ao dos insumos alocados coma,
por exemplo, o percentual de atendimento de um pubtlco-aivo e o percentual de tlberacao dos
recurses financeiros;
e) INDICADORES DE PRODUTO: medem o alcance das metas fisicas. Sao medidas que
expressam as entregas de produtos ou servicos ao publico-alvo:
f) INDICADORES DE RESULTADO: Essas medidas expressam, direta ou indiretamente, os
beneficios no publico-alvo decorrentes das acoes empreendidas no contexto de uma dada
polftica e tern particular irnportancla no contexto de gestao publica orientada a resultados;
g) INDICADORES DE IMPACTO: Possuem natureza abrangente e multidimensional, tern
relacao com a sociedade como um todo e medem os efeitos das estrateqlas governamentais
de media e longo prazos. Na maioria dos cases estao associados aos objetivos setoriais e de
governo;
h) PLANEJAMENTO MUNICIPAL: lnstrumentos de planejamento que impactam diretamente a
administracao municipal, entre eles: PPA; LDO; LOA; Pianos de Governo; Planejamento
Estrateqlco; Pianos Setoriais, entre outros;
i) PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: lnstrumento de planejamento de media ou longo prazo,
aplicado a Gestao Publica, excetuando-se o PPA, LDO e LOA;
j) PROJETO: lniciativa que possui um objetivo, com prazo determinado, escopo bem definidos;
k} MAPP ESTADUAL: Sistema de Monitoramento das A96es e Projetos Prioritartos do Governo
do Estado do Ceara:
•

I) MUNICIPAL: A96es de abranqencia em todo territ6rio municipal;
m} REGIONAL: Acoes de abranqencia em uma mesorreqiao, conforme definido pelo Governo
do Estado, ou Regiao Metropolitana reconhecida em Lei;
n} UNIDADE GESTORA: Secretaria au 6rgao com orcarnento e corpo tecnico pr6prios; e
o) VALIDA<;AO: Ato ou efeito de validar, de tornar ou declarar alga valido, comprovar a
legitimidade.

7. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS
7.1. A contratada sera responsavel no decorrer do seu trabalho pelo cumprimento e
observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente apltcavets ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas, se assim for permitido.

7.2. Na execucao do objeto contratado deverao ser observados os documentos abaixo, assim
como toda a legisla9ao municipal, estadual e federal pertinente, independente de citacao:
a} Lei Complementar N° 4.320, de 17 de rnarco de 1964;
Endereco: Praca Anastacio Maia. 40. Centro, Oros-CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE

OROS

I

PREfEillJRA

I\IIUN!UP:\,

I,:,, ~__isof oRos

c) Legisla9ao Municipal Orcarnentaria vigente. em especial PPA 2022-2025, LDO e LOA para o
presente exercicio.
8. ATIVIDADES
8.1. ldentificar necessidades, alinhar com gestores e elaborar proposta metodol6gica, contendo
o detalhamento de cada produto, podendo inclusive sugerir alteracoes de cronograma e forma
de apresentacao de produtos.
8.2. Desenvolver o levantamento de necessidades para o Planejamento Estrateqico de Media
Prazo, incluindo a revisao do conjunto de A96es e Projetos, Plano de Governo, demandas da
sociedade, demandas tecnicas e oportunidades.
8.3. Capacitacao em gestao de gestao de projetos, em tres m6dulos, em formate hfbrido.
8.4. Elaborar;ao do Planejamento de Medio Prazo - Periodo 2022-2025.
8.5. Avaliacao anual dos resultados do exercicio vigente e alinhamento do planejamento do
pr6ximo exercicio com os Gestores municipais.
8.6. Avaliacao bimestral da execucao do planejamento de media prazo, para apresentacao e
orientacao aos gestores, em 12 reunioes.
9. CONDICOES PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA PARA LICITACAO
9.1. A proposta de precos devera ser elaborada conforme tabela constante no Anexo 3 deste
Termo de Referencia;
9.2. Prova de regularidade da licitante e de seu responsavel tecnico junta ao Conselho
Regional de Administra<;§o- CRA, do Estado sede da licitante.
9.3. Cornprovacao de experiencia em atuacao da licitante na atividade compativel com o objeto
do edital, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, services compatfveis ao
objeto da ltcitacao, a saber:
a) Consultoria em Elabora9ao de Diagn6sticos organizacionais de projetos e elaboracao de
Pianos de ambito municipal;
b) Consultoria em Elaboracao de Pianos de ambito municipal;
c) Consultoria em Elaboracao de Pianos Estrategicos;
d} Consultoria em Elaboracao de Diagn6sticos organizacionais de projetos, em ambito
municipal.
9.4. Comprovacao de a LICITANTE possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega dos documentos, profissionais, de nfvel superior, devidamente registrados em suas
entidades de classe, conforme equipe minima exigida para o projeto, a saber:
a)

01 (um(a)) Administrador(a)

a)

O 1 ( um( a)) Assistente Social

b}

02 (um(a)) Contadores(as)

c}

01 (um(a)) Arquiteto(a) Urbanista ou Engenheiro(a) Civil
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9.5. A cornprovacao de que os profissionais previstos
permanente da licitante, se dara da seguinte forma:

no item 9.3 fazem

a) C6pia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdsncia
lcentlflcacao em que consta a fotografia. folha da qualifica9ao
celebrado com a licitante );
b) Comprovacao

parte quadro

Social - CTPS (folha de
e do contrato de trabalho

da partlclpacao societaria atraves de c6pia do contrato social. quando socio;

OU

c) Contrato de Prestacao de services.
9.6. Cornprovacao de regularidade dos profissionais indicados em seus respectivos conselhos
de classe.
9.7. Cornprovacao de experlencia em atuacao dos profissionais indicados pela
atividade compativel com o objeto do edital, emitida per pessoa juridica de direito
privado com a respectiva Certidao de RCA (Registro de Cornprovacao de Aptidao
pelo Conselho de Administracao - CRA, que conste na descricao dos services
services compativeis ao objeto da llcttacao, a saber:
a) Consultoria em Elaboracao de Diagn6sticos organizacionais
Pianos de ambito municipal;

licitante na
publico ou
), expedida
prestados.

de projetos e elaboracao de

b) Consultoria em Elabora9ao de Pianos de ambito municipal;
c) Consultoria em Elaboracao de Pianos Estrateqicos:
d) Consultoria
municipal.

em Elaboracao

de Diagn6sticos

organizacionais

de projetos,

em arnbito

10. CRITERIO DE AVALIA~AO DAS PROPOSTAS, DO PRE~O E DA FORMA DE
PAGAMENTO
10.1. A presente licitacao sera julgada pelo criterlo do menor preco, conforme incise I,
art. 45 da Lei n° 8.666/93;

§ 1 ° do

10.2. Nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, considerar-se-ao empatados
(empate ficto) todas as propostas apresentadas per microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam iguais au ate 10% (dez por cento) superiores
proposta de menor preco
apresentada;

a

10.3. Nao ocorrera o empate ficto quando o melhor preco tiver side apresentado per empresa
que comprove ser regularmente enquadrada come microempresa ou empresa de pequeno
porte;
10.4. Ocorrendo o empate na forma prevista no item 10.2, proceder-se-a da seguinte forma:
a) A Cornissao de l.icitacao convocara a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada para apresentacao de proposta de preco inferior a da primeira classificada;
b) A convocacao devera ser atendida no prazo maxirno de 05 (cinco) minutes, sob pena de
preclusao do direito, e havendo a apresentacao de preco inferior pela mesma, esta passara
condicao de primeira classificada no certame;

a

c) Nao ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das
alineas "a" e "b" deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se
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enquadrem na hip6tese prevista no item 10.2, na ordem crescente de classiticacao, para o
exercicio do mesmo direito;
d} No caso de equivalencia (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte, que se enquadrem na hip6tese prevista no item 10.2, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer o direito
de preferencia, atraves da apresentacao de melhor oferta.

a

10.5. Cabera
Contratada o pagamento de valor previsto mensalmente, de acordo com a
proposta vencedora;

10.6. O Pagamento devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias ap6s a apresentacao da
respectiva docurnentacao fiscal, incluindo a nota fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme dispoe o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73. incise
11, alinea "b", da Lein° 8.666/93 e alterecoes:
10.6.1.
Os pagamentos serao efetuados, por produto, conforme cronograma de desembolso
(Anexo 2}.
10.7. O documento de cobranca da Contratada sera nota fiscal/fatura, cujo credito sera
realizado na conta corrente mantida pela Contratada junto a lnstituicao financeira a ser
informada;

10.8. Ocorrendo erro no documento da cobranca, este sera devolvido e o pagamento sera
sustado para que a Contratada tome as medidas necessaries, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentacao do mesmo;
10.9. A Contratante nao paqara, sem que tenha autorizacao previa e formal, nenhum
compromisso relacionado ao objeto em aprsco, que lhe venha a ser cobrado diretamente por
terceiros, seja ou nao instituicoes financeiras;
10.10. A Contratante efetuara retencao, na fonte, dos tributes e contrlbuicoes sabre todos os
pagamentos a Contratada;
10.11. Fica estabelecida a aplicacao de juros legais, na hip6tese de mora por parte da
Contratante, sem prejufzo da correcao rnonetaria, alern do acrescimo de multa de 10% (dez por
cento).

11. OBRIGACC>ES
11.1.

Da Contratada

a) Executar os services, conforme prazos e especificacoes do Termo de Referencia e de sua
proposta, com os recursos necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
b) Reparar, corrigir, remover. reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte.
no prazo maxima fixado no Termo de Referencia, os services efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos services empregados. a criteria
da Administracao:
c) Zelar pela perfeita execucao dos services objeto deste Termo de Referencia;
d) Manter

durante

toda a execucao

dos services.

todas

as condicoe.s de habilitacao

qualificacao exigidas para contratacao com a Admirustracao Publica;
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e) Manter sigilo das mforrnacoes colhidas junta a esta Prefeitura Municipal ou nos Poderes.
6rgao ou entidades previdenciarias e fiscais, repassando-as apenas em forma de relat6rio a
Prefeitura;
f) Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com a Contratada, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pelo
prestador a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou
prepostos e a Contratante;
g) lnformar ao Municfpio, quaisquer alteracoes no tocante a sua razao social ou qualificacao de
seus representantes;
h) Permitir acesso dos supervisores, auditores e avaliadores que eventualmente ou
permanentemente sejam designados pela Prefeitura para supervisionar e acompanhar a
execucao dos services prestados:
i) Responsabilizar-se diretamente ou via acao regressiva, pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de atos iHcitos praticados por quaisquer de seus prepostos;
j) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obriqacoes definidas pela Prefeitura,
compativeis com o objeto do Contrato;
k) Apresentar mensalmente relat6rio de andamento do Projeto;
I) Manter sigilo acerca das intorrnacoes que venha a obter em razao dos services pelos quais
for contratada.
m) Eventualmente, se for necessario algum ajuste institucional, deve ser realizado pela
contratada, sem nenhum custo adicional.
11.2.

Da Contratante

a} Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;
b} Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausuias do Contrato;
c) Efetuar o pagamento a Contratada, no prazo maxima de 1 O (dez} dias, ap6s o cumprimento
das formalidades legais, de acordo com as condicoes de preco e prazo estabelecidos no
presente instrumento, bem como prorrogar prazos e aplicar sancoes, se for o case;
d) Disponibilizar o espaco flsico a Contratada para a prestacao dos services. quando necessitar
que sua execucao ocorra internamente;
e} Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, quando devidamente identificados,
aos locais em que devam executar suas tarefas;
f} Fornecer a Contratada todos os esclarecimentos necessaries para execucao dos services e
demais informacoes que estes venham a solicitar para o desempenho dos services
contratados;
g) Disponibilizar toda a documentacao tecnica necessaria para o born desenvolvimento do
trabalho, a saber:
I. Pianos setoriais;
II. Relat6rios de situacao dos Convenios e Contratos;
Ill. Relat6rios e informacoes contabeis dos ultirnos exercicios;
IV. Dentre outros.
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h} Promover, por meio do setor requisitante, o acompanhamento e a prestacao dos services
contratados. verificando se estao em conformidade com o solicitado no detalhamento do objeto
deste Termo de Referencia;
i) Solicitar, ap6s requerimento da Contratada, informacoes e dados dos Poderes, 6rgaos e/ou
Entidades;
j) Comunicar imediatamente a Contratada, qualquer irregularidade verificada por ocasiao da
prestacao dos services contratados, tomando as providenclas necessarias para as devidas
correcoes decorrentes de erros e falhas ou para sua devolucao, se for o caso;
k} Avaliar os services mediante Cornissao Especial;
I} Disponibilizar veiculo, com motorista, para deslocamento dos consultores e equipe local, nas
datas informadas no cronograma do projeto.
12. DO PRAZO DE EXECUCAO E DO LOCAL DA ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO DO
OBJETO
12.1. Os services serao executados no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando no prazo
maxima de 5 (cinco) dias ap6s o recebimento da ordem de services pela contratada;
12.1.1.
A vigencia contratual estendida justifica-se pela necessidade da execucao de
determinados produtos contidos no objeto deste termo de referencia ultrapassar a vigencia dos
creditos orcarnentarios. Alam disto, vez que os services contratados englobam quest6es de
planejamento estrateqlco objetivando a continuidade do desenvolvimento das acoes
executadas pelo governo municipal, e ainda, a constante orientacao aos gestores, nao seria
conveniente e vantajoso para a Adrnmistracao Publica, a rotatividade de empresas.
12.2. Os services deverao ser executados no endereco da pr6pria empresa Contratada, ap6s o
fornecimento da docurnentacao necessaria por parte da Contratante, correndo todos os
eventuais custos relatives a execucao dos services as expensas da Contratada, admitindo
tarnbem, a prestacao dos services no endereco da contratante, devendo, para tanto, haver sua
anuencia previa:
12.3. Somente pocerao ser considerados para efeito de pagamento os services efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com este Termo de Referencia:
12.4. A Contratante devera efetuar mensalmente os pagamentos das notas emitidas pela
Contratada com base nos services comprovadamente executados.
13. MEIO DE AFERICAO DOS PRODUTOS
13.1. A entrega dos produtos deve ser avaliada, tomando como base a tabela, constante no
ANEXO 1 deste Termo de Referencia.
14. DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
14.1. A Contratante fiscalizara a execucao do objeto contratado e verificara o cumprimento das
especiflcacoes solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou
especificado.

14.2. A fiscalizacao pela Contratante nao desobriga o Contratado de sua responsabilidade
quanta a perfeita execucao do objeto do contrato.
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14.3. A ausencia de comunicacac por parte da Contratante, referente a irregularidades ou
falhas, nao exime a Contratada das responsabilidades determinadas no contrato.
14.4. A Contratada perrnitira e oferecera condicoes para a mais ampla e completa fiscalizacao,
durante a vigencia do contrato, fornecendo intormacoes, propiciando o acesso a documentacao
pertinente e atendendo as observacoes e exigencias apresentadas pela fiscalizacao.
14.5. A Contratada se obriga a permitir que a auditoria interna da Contratante e/ou auditoria
externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao
instrumento do contrato.
15. DAS SANCCES ADMINISTRATIVAS
15.1. Pela inexecucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantida a previa defesa, a
Admlnistracao podera aplicar a Contratada as seguintes sancoes:
15.1.2. Advertencia por escrito, quando a Contratada praticar irregularidades de pequena
monta;
15.1.3. Suspensao temporaria de paruopacao em licttacao, impedimenta de contratar com a
Administracao, ate o prazo de 02 (dois) anos;
15.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Admlnistracao Publica.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punlcao ou ate que seja promovida a
reabuttacao, na forma da lei, perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
16. DA FISCALIZACAO
16.1. A execucao contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo Ordenador de Despesas, ou
. especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art.
67, da Lei Federal n° 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento
contratual, observando, ainda, o estabelecido neste Termo de Referencia.
17. DO PRAZO DE VIGENCIA
17.1. 0 presente instrumento contratual tera vigencia de 24 (vinte e quatro) meses, podendo
ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lein° 8.666/93.
17.2. A publlcacao resumida do instrumento de contrato dar-se-a na forma do paraqrafo unico,
do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.
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ANEXO 1 DO TERMO DE REFERi;:NCIA - MEIO DE AFERl<;AO DOS PRODUTOS

PRODUTO

DESCRl~AO SUCINTA

ATIVIDADES

MEIO DE

RELACIONADAS

AFERl~AO

Atividade 8.1

Relat6rio

Produto 2

Levantamento
de necessidades
para 0 Planejamento de Medio
Prazo, incluindo a revisao do
conjunto de A96es e Projetos.

Atividade 8.2

Relat6rio
dealhado, com
ficha tecnica de
cada
necessidade.

Produto 3

em
qestao
Capacitacao
projetos, em tres m6dulos,
formato hibrido.

Atividade 8.3

Relat6rio

Produto 1

Proposta metodol6gica.

Produto 4

Produto 5

de
em

Produto 7

Plano de Medio
Prazo em tres
tomos:

Elaboracao do Planejamento
estrateqico de medic prazo Periodo 2022-2025.

Atividade 8.4

Avaliacao anual dos resultados do
exercicio vigente e alinhamento
do pr6ximo
do planejamento
Ge stores
exercicio
com
OS
municipais.

Atividades 8.5

Relat6rio
detalhado

Atividade 8.6

Relat6rio da
reuniao {um para
cada}

Atividades 8.7

Relat6rio da
reuniao ( um para
cada}

do planejamento de medic prazo,
para apresentacao e orientacao
aos gestores, em 12 reunioes.
Avahacao mensal da situacao de
e
projetos
para apresentacao
orientacao aos gestores, em 24
reunioes mensais.

- Estrateqico
- Gerencial
- Contabil

Avahacao bimestral da execucao
Produto 6

!
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ANEXO 2 DO TERMO DE REFERENCIA - CRONOGRAMA DE EXECU<;AO E
DESEMBOLSO
O cronograma definitive, bem como o seu detalhamento, sera disposto na proposta
metodol6gica, desde que validada pela contratante e elaborada a partir do cronograma no
quadro a seguir, o qual sugere a distribulcao dos produtos.
Sugere-se que as atividades sejam detalhadas na proposta metodol6gica, acordadas
entre Contratante e Contratada, logo ap6s a assinatura da Ordem de Servico.
No entanto, o prazo inicial de execucao nao devera ultrapassar 24 (vinte e quatro)

e

meses, salvo se solicitado pela Contratante, em razao de situacao mais vantajosa para a
Admmistracao Municipal.

!
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Produto 3
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ANEXO 3 - DO TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE APRESENT A(;AO DE
PROPOSTA

PRODUTO

VALOR (R$)

DESCRICAO SUCINTA

Produto 1

Proposta metodol6gica.

R$ 3.966,67
R$ 26.266,67

Produto 2

Levantamento de necessidades para o Planejamento de
Medio Prazo, incluindo a revisao do conjunto de A96es e
Projetos.

Produto 3

Capacitacao em gestao de projetos, em tres m6du1os, em
formato hibrido.

R$ 19.933,33

Produto 4

Elaboracao do Planejamento estrateqico de medic prazo Periodo 2022-2025.

R$ 56.833,33

Produto 5

Avaliacao anual dos resultados do exercroo vigente e
alinhamento do planejamento do pr6ximo exercicio com os
Gestores municipais.

Produto 6

Avaliacao bimestral da execucao do planejamento de medic
prazo, para apresentacao e orientacao aos gestores, em 12
reuni6es.

Produto 7

Avaliacao mensal da situacao de projetos para apresentacao
e orientacao aos gestores, em 24 reunioes mensais.

'

.

R$ 53.433,33

R$ 38.600,00

R$ 116.300,00

Endereco: Praca Anastacio Maia. 40. Centro. Oros-CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
ANEXO 11- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE
_
Cornissao Permanente de ucttacao.
REF.:TOMADA DE PREQOS N° -----Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de precos, referente a Tomada de Precos
em referencia, cujo objeto a CONTRATAQAO DE CONSULTORIA (PESSOA JURiDICA)
PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE MEDIO PRAZO E O
MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS DO MUNICiPIO DO OR6S-CE,
CONFORME
ANEXO
I,
pelo
valor
global
de
R$
_
(
), com prazo de execucao ate 24 (vinte e quatro) meses:
Declaramos, neste ato, nossa inteira submissao aos ditames da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores, bem coma as clausulas e condicoes estabelecidas nesta Tomada de
Precos.

e

DETALHAMENTO DOS SERVICOS (DE ACORDO COM O ANEXO I TERMO DE
REFER~NCIA)
ITEM

ESPECIFICAQAO

01
Produto 01
02
Produto 02
03
Produto 03
04
Produto 04
05
Produto 05
06
Produto 06
07
Produto 07
VALOR TOTAL R$

VALOR (R$)
UNITARIO

VALOR GLOBAL: R$
Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Cidade/UF:
CEP:
Validade da Proposta:
local e Data:

Atenciosamente,

Carimbo e assinatura

Endereyo: Praca Anastacio Maia, 40. Centro. Or6s·CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br
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ANEXO 111-MINUTADO TERMO CONTRATUAL

CONTRATO N° -----CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICiPIO DE
------' ATRAVES DA SECRETARIA DE
FINANCAS
E
ADMINISTRACAO,
COM
-----------'
PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA.
O Municipio de
, pessoa juridica de direito publico interno, atraves da
Secretaria de
, com sede na (Endereco completo), inscrito no CNPJ/MF sob
o n°
, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, Sr(a).
(NOME DO ORDENADOR), doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado(a),
e
do
outro
lado,
com
endereco
na
----------·
inscrita no CNPJ/MF n°
, representada
pelo(a) Sr(a).
, inscrito(a) no CPF/MF n°
, no
final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A), de acordo com a TOMADA DE
PRE<;OS N° 2021.04.08.02 , PROCESSO N° 2021.04.08.02 _, em conformidade com o que
preceitua a Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, sujeitando-se, as partes, as
suas normas e as clausulas e condicoes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- 0 presente Contrato tern por objeto a CONTRA TA(;AO DE CONSUL TORIA (PESSOA
JURiDICA) PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE MEDIO PRAZO E O
MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS DO MUNICiPIO DO OROS-CE,
CONFORME ANEXO I.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1- 0 presente Contrato tern coma fundamento o TOMADA DE PRE<;OS N° 2021.04.08.02
,
devidamente homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas acima citado(a) e ao fim
assinado(a), bem coma a proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo
Contratual, independente de transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

e

3.1- 0 valor global deste Contrato de R$
(
), nele estando
incluidas todas as despesas e custos necessaries a sua perfeita execucao, sendo pago
mensalmente o valor de R$
(
).

CLAUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1- A fatura relativa aos services mensalmente prestados

devera ser apresentada a
Secretaria de
, ate o 10° (decimo) dia util do mes subsequente
realizacao
dos servicos, para fins de conferencia e atestacao da execucao dos mesmos.
4.2. A fatura constara dos services efetivamente prestados no periodo de cada mes civil, de
acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mes;
4.3- Caso o faturamento seja aprovado pela Secretaria de
, o pagamento
sera efetuado ate o 30° (triqesirno) dia ap6s o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A).~
Endereco: Praca Anastacio Maia. 40. Centro. Oros-CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br
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CLAUSULA QUINTA- DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
5.1- Os precos somente poderao ser reajustados ap6s o periodo de 12 (doze) meses, a contar
da data da apresentacao das propostas, com base na variacao percentual acumulada no
periodo sob analise. do IGP-M (lndice Geral de Precos do Mercado), ou outro equivalente caso
este venha a ser extinto ou substituido.
CLAUSULA SEXTA-DA DURACAO DO CONTRATO
6.1- O Contrato tera um prazo de vigencia a partir da data de sua assinatura, ate 24 (vinte e
quatro) meses, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n°8.666/93, de 21
de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATANTE
7.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar aota) CONTRATADO(A) todas as condicoes
necessanas ao pleno cumprimento das obriga96es decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
7 .2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
7.3- Comunicar aoia) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
execucao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providencias corretivas;
7.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRATADO(A) a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
7.5-Ainda da CONTRATANTE
a) Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;
b) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do Contrato;
c) Efetuar o pagamento a Contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, ap6s o cumprimento
das formalidades legais, de acordo com as condicoes de preco e prazo estabelecidos no
presente instrumento, bem como prorrogar prazos e aplicar sancoes, se for o caso;
d) Disponibilizar o espaco fisico a Contratada para a prestacao dos servicos, quando necessitar
que sua execucao ocorra internamente;
e) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, quando devidamente identificados,
aos locais em que devam executar suas tarefas;
f) Fornecer a Contratada todos os esclarecimentos necessaries para sxecucao dos services e
demais lnformacoes que estes venham a solicitar para o desempenho dos servicos
contratados;
g) Disponibilizar toda a documentacao tecnica necessaria para o born desenvolvimento do
trabalho, a saber:
I. Pianos setoriais;
II. Relat6rios de situacao dos Convenios e Contratos;
Ill. Relat6rios e inforrnacoes contabeis dos ultimas exercicios;
IV. Dentre outros.
h) Promover. por meio do setor requisitante, o acompanhamento e a prestacao dos servicos
contratados, verificando se estao em conformidade com o solicitado no detalhamento do objeto
deste Termo de Referencia;

Endereco: Praca Anastacio Maia. 40. Centro, Oros-CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br
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i) Solicitar. ap6s requerimento da Contratada, informacoes e dados dos Poderes, 6rgaos e/ou
Entidades;

a

j) Comunicar imediatamente
Contratada, qualquer irregularidade verificada par ocasiao da
prestacao dos services contratados, tomando as providencias necessarias para as devidas
correcoes decorrentes de erros e falhas ou para sua devolucao, se for o caso;
k) Avaliar os services mediante Comissao Especial;
I) Disponibilizar veiculo, com motorista, para deslocamento dos consultores e equipe local, nas
datas informadas no cronograma do projeto.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACQES DO(A) CONTRATADO(A)
8.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos
nesta Tomada de Precos, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
8.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obriqacoes assumidas, todas as condicoes de habllltacao e qualificacao exigidas na Lei de
l.lcitacoes:
8.3- Todas as despesas envolvidas na execucao dos services. sobretudo, com transporte,
hospedagem
e atirnentacao,
correrao
inteira e exclusivamente
par conta do(a)
CONTRA TADO(A);
8.4- Disponibilizar profissionais devidamente habilitados para a fiel execucao dos services,
sempre que demandado pela CONTRA TANTE, tanto na forma presencial quanta a distancia,
substituindo-os nos cases de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o
born andamento e a boa prestacao dos servlcos:
8.5- Facilitar a acao da fiscalizacao na inspecao dos servlcos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE;
8.6- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que
ao(a) CONTRATADO(a) nao devera, mesmo ap6s o termino do Contrato, sem consentimento
previo par escrito do(a) CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes
especificadas no paraqrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do Contrato;
8.7- Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pelo(a)
CONTRA TANTE;
8.8- Arcar com eventuais prejuizos causados aoia) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados
por ineficiencia ou irregularidade cometida par seus empregados e/ou prepostos envolvidos na
execucao do objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente;
8.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tarnbern de sua responsabilidade
o pagamento de todos os tributes que, direta ou indiretamente, incidam sabre a prestacao dos
services contratados, inclusive, as contriouicoes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS,
PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer
solidariedade da Prefeitura Municipal de Oros, por eventuais autuacoes administrativas e/ou
judiciais uma vez que a inadlmplencla do(a} CONTRATADO(A),
com reterencia as suas
obriqacoes. nao se transfere
Prefeitura Municipal de Oros;
8.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentacao referente ao pagamento dos
tributes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenclarios relacionados com o objeto do
contrato;
8.11- Respeitar as normas de sequranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao
das leis do Trabalho e legislacao pertinente.

a

8.12-Ainda

da CONTRATADA:

a} Executar os services, Conforme prazos e especficacoes do Termo de Referencia e de sua
proposta, com os recursos necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
Endereco: Praca Anastacio Maia. 40, Centro, Oros-CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br
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b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo maxlmo fixado no Termo de Referencia, os services efetuados em que se verificarem
vtclos, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos servlcos empregados, a criterio
da Admirustracao:
c) Zelar pela perfeita execucao dos services objeto deste Termo de Referenda;
d) Manter durante toda a execucao dos services. todas as condicoes
qualificacao exigidas para contratacao com a Administra9ao Publica:

de habilttacao

e

e) Manter sigilo das intorrnacoes colhidas junta a esta Prefeitura Municipal ou nos Poderes,
6rgao ou entidades previdenciarias e fiscais, repassando-as apenas em forma de relat6rio a
Prefeitura;

a

f) Assumir todas as despesas relativas
pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com a Contratada, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pelo
prestador a inexlstencla de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou
prepostos ea Contratante;
g) lnformar ao Municipio, quaisquer alteracoes no tocante a sua razao social ou qualiflcacao de
seus representantes;
h) Permitir acesso dos supervisores. auditores e avaliadores que eventualmente
ou
permanentemente sejam designados pela Prefeitura para supervisionar e acompanhar a
execucao dos services prestados;
i) Responsabilizar-se diretamente ou via acao regressiva. pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de atos ilfcitos praticados par quaisquer de seus prepostos;
j) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos,
compativeis com o objeto do Contrato;

as obriqacoes

definidas

pela

Prefeitura.

k} Apresentar mensalmente relat6rio de andamento do Projeto;
I} Manter sigilo acerca das intormacoes que venha a obter em razao dos services pelos quais
for contratada.
m) Eventualmente, se for necessario algum ajuste
contratada, sem nenhum custo adicional

institucional,

deve ser realizado

pela

CLAUSULA NONA - DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS
9.1- Pela lnexecucao total ou parcial das obrlqacoes assumidas, garantidas a previa defesa, a
Admmtstracao podera aplicar aota) Contratado(a), as seguintes sancoes:
a) Advertencia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez par cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante
vencedor(a) em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data
da notiticacao feita pela CONTRA TANTE;
b.2) 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso na execucao dos services. ate o limite de
30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a cnterio da Secretaria de
, em case de atraso dos
servlcos superior a 30 (trinta) etas:
b.4) 0 valor da multa referida nesta clausula sera descontada
"ex-officio
" do(a)
CONTRATADO(A). mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu
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favor que mantenha
junto a Secretaria
de
do municipio
de
_______
., independente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) suspensao temporaria do direito de participar de licitac;ao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Aorninlstracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua

reabilitacao.
CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL
1 O .1- 0 Contra to firmado em decorrencia da presente licitacao
conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n2 8.666/93;

pod era ser rescindido de

10.2- Na hip6tese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, incise I, da Lei nQ
8.666/93, aora) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a
IV, oaraqratos 12 a 42, da Lei de Licitac;oes.

CLJ\USULA DECIMA-PRIMEIRA • DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS
11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
acresomos ou supressoes no quantitativo do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e
cinco par cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no§ 12, do art. 65, da Lei de

Llcitacoes.
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA -DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1- Os recurses cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da
Lei n2 8666/93 e suas alteracoes;
12.2- Os recurses deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente;
12.3- Os recurses serao protocolados na Secretaria de
e encaminhados a
Cornissao de l.icitacao:

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS
13.1- 0 valor global do Contrato a ser celebrado, correra por conta da dotacao orcamentaria n°
....................

, elemento de despesa n°

33.90.39.00.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA -DO FORO
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de
, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer oontroversia oriunda do presente Contrato, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por rnais privilegiado que seja.
E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas)
vias para que possa produzir os efeitos legais.

_______

(Nome do Ordenador)

-Ce,_

de

de 20_.

·····························································

Nome do representante Legal
Nome da Empresa

Endereco: Praca Anastacio Maia, 40, Centro. Oros-CE
CEP: 63520-000
Telefone: 88 3584-1188
www.oros.ce.gov.br
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CONTRATADO(A)

Ordenador de Despesas
Secretaria de
------CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

01.~-----------~
Nome:
CPF:

02.

~

Nome:
CPF:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARA<;AO

DECLARA<;AO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que nao executamos trabalho
noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com
menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em
cumprimento ao disposto no incise XXXIII do art. ?Q da Constituicao Federal e de conformidade
com a exiqencia prevista no incise V, do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.

------

-___, -

j

...___ __::ctl_ __ ... ..J

de

------

de 20 .

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

Endereco: Praca Anastacio Mata. 40. Centro, Or6s-CE
CEP: 63520-000
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ANEXO VI - MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)
Locale data

A

Prefeitura Municipal de
Comissao Permanente de l.tcltacao
REF.: TOMADA DE PRE<;O N°

'

_
_

Prezados Senhores
Pela presente Carta de Fian9a, o Banco
, com sede na rua
, CNPJ n°
______
, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a PREFEITURA
MUNICIPAL DE OROS, em carater irrevoqavel e irretratavel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia ao beneficio estatuido no artigo 827 do C6digo Civil
Brasileiro, da empresa
, com sede na rua
, CNPJ n°
______
, da importancla de R$
(
), correspondente a _%
(__ par cento) do valor estimado para a llcltacao da TOMADA DE PRECO N°
_______
,, cujo objeto e
.A
presente fianca e prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada. Por forca da presente fianca, obriga-se este Banco a pagar a Prefeitura Municipal de
______ , no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela
mesma lhe for dado, ate o limite do valor fixado acima, quaisquer lmportanclas cobertas par
esta fianca. Esta garantia viqorara pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Sem Nenhuma
objecao ou oposicao da nossa afiancada sera admitida ou invocada par este Banco para o fim
de escusar do cumprimento da obriga9ao assumida neste ato e por este instrumento perante a
Prefeitura Municipal de
_
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presents fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as deterrnlnacoes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legisla9ao bancaria
aplicaveis e que os siqnatarlos deste instrumento estao autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de
Fianca e que o valor da presente se contem dentro dos limites que lhe sao autorizados pela
referida entidade federal. A presente fianca foi emitida em 01 (uma) unica via.
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