_‘

PREFEITURA
02
I

|

CRATEUS

.¢
.

51

1:;

;;“,'.1i9.'*..‘f1'».-‘..L

TOMADA DE PREQOS N° ooa/2020-ssnuc.

l
11-

5:2

L

LICITAQAO _oo TIPO MENOR PREQO GLDBBAL ‘ﬁlm
CONTRATAQAO PARA PRESTAQAO oz ssnvioos ma
ASSESSORIA E CONSULTORIA courAs||. JUNTO AOS
CONSELHOS ESCQLARES DAS ESCOLAS oo MUNlClP|O oe
CRATEUS - CEARA.,_CONFORME ESPECIFICAQOES CONTIDAS
N0 TERMO DE REFERENCIA no EDITAL.
A Secretaria de Educaoao do Municipio de C|'8t9LlS, através da Comissao Permanente de Licitagao. devidamente
nomeada pela Portaria N° 00401.11/2019, tornam publico para conhecimento dos interessados que, na data.
horario e local abaixo previsto, abrira licitaoao, na modalidade Tomada de Preoos, do tipo MENOR PREQO
GLOBAL, em regime de execugao indireta com empreitada por prego unitario, para atendimento do objeto desta
licitaoao, de acordo com as condigoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposigoes contidas na Lei
Federal n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteragoes posteriores e na Lei Complementar n° 123/2006 e suas
alteraooes posteriores.
€

HORARIO, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E PROPOSTAS serao recebidos em sesséo publica marcada para:
As 09:00 Horas.
Dia 29 de Janeiro de 2020.
No Enderego: Saia da Comissao Permanente de Licitagao, localizada a Avenida Edilberto Frota, n° 1.821 - email: pmclicit@gmai|.com - Cep. 63.700-000 - Crateils — Ceara.
Constituem parte integrante desle Edital, independente de transcrioéo os seguintes anexos:

E

ANEXO l- Especiﬁcaooes dos Servigos;
ANEXO ll - Modelo de apresentagéo de carta-proposta;
ANEXO Ill - Minuta de contrato;
ANEXO IV - Minuta de declaragao (Artigo. 27. inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso XXXIII do art. 79 da
Constituioao Federal);
ANEXO V - Modelo de Declaragéo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
1.0-DO OBJETO

1.1-A presente licitaoéo tem como objelo a CONTRATAQAO PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE
ASSESSORIA E CONS'ULTOR|A QONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO
MUNlClPlO DE CRATEUS — CEARA./CE, conforme especificaooes em anexos do edital.

2.0- DAS RESTRIQOES E CONDIQDES DE PARTICIPAQAQ
2.1- RESTRIQOES DE PARTICIPAQAO:
2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, que Ihes tenham
sido aplicadas, por foroa da Lei n9 8.666/93 e suas alteraooes posteriores, e ainda;
a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar corn a Adminislragao Pl]b|lC8, de acordo com
o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. A Comissao fara pesquisa no site
https://cenidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ no inicio dos trabalhos, devolvendo os envelopes das panicipantes que se
enquadrem nesta situagao;
b) Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de Crateus:
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c) Estejam sob faléncia, concordata, dissolucao ou liquidacao. fusao, cisao ou de incorporacao;
’
F5
d) Reunidos sob a forma de consorcio;
” ‘¢,f"- ~~I".-3;.
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com sewidor ou dirigente de orgao ou entidade
p u
responsavel pela licitacao;
\~I.;_¢'_ "
f) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
Q'
g) De empresas cujos socios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma ﬁrma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pals;
i) De licitanles que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e
paragrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizacoes;
2.1 .2- Quando um dos socios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar de mais de uma
empresa especializada no objeto desla Licitacéo, somente uma delas podera participar do certame licitatorio.
2.1.3 - so podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer empresa
licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos:
I-

documento oﬁcial de identidade;

‘bv

ll procuraoao por instrumento publico ou particular, este ultimo reconhecido ﬁrma, inclusive com outorga
de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinam, pertinentes ao
certame, em nome da licitante.
2.1.4 - Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de represenlacao, socio-gerente.
diretor do licitante ou titular de ﬁrma individual, deverao ser apresentados juntamente com 0 documento de
identidade, documentos que comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao,
etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de
tal investidura.

%

2.2- DAS CONDIQDES DE PARTICIPAQAO:
2.2.1- Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica, devidamente cadastrada na Prefeitura de
Crateus-CE, ou nao cadastrada, que atender a todas as condicoes exigidas para cadastramento até 0 3°
(terceiro) dia anterior a data do recebimento dos envelopes, observada a necessaria qualiﬁcaoao.
2.2.2 - A ME ou EPP que pretender se beneﬂciar. na licitagéo, da LC 123/06, devera entregar a Comisséo,
junlamente com os envelopes de habililagéo e proposla, declaragéo na forma do Anexo VI deste edltal, assinada
pelo titular ou representante legal da empresa. devidamenle comprovada tal titularidade/representagéo.

3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A documentacao necessaria a Habilitacao, bem como as Propostas de Precos deverao ser apresentadas
simultaneamente a Comissao de Licitacao, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local
indicado no preémbulo deste Edital sendo aceita ainda a remessa via postal, para 0 endereoo constante deste
Edital, conforme abaixo:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Crateus-CE
(IDENTIFICAQAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAQAO
TOMADA DE PREQOS N° 003/2020-SEDUC.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Crateus-CE
(IDENTIFICAQAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREQOS
TOMADA DE PREQOS N° 003l2020-SEDUC.

3.2- E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PREQOS.
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3.3-Os Documentos de Habilitaoao e as Propostas de Preoos deverao ser apresentadas por preposto da licitante
com poderes de representaoao legal, atraves de procuragao publica ou particular com firma reconhecida. A nao
apresentacao nao implicara em inabilitacao. No entanto, o representanle nao podera pronunciar-se em nome da
licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que devera apresentar copia do
contrato social e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitaoao e as Propostas de Precos de mais de uma
licitante. Porem, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de uma licitante
junto at Comissao, sob pena de exclusao sumaria das licitantes representadas.
3.5. Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo
protocolar o pedido de ate 05 (cinco) dias uteis antes da data ﬁxada para abeitura dos envelopes de habilitacao,
estando a Administracao obrigada a julgar e responder em ate 03 (trés) dias uteis;
3.6. Decaira do direito de impugnar os termos do edital o licitante que nao o ﬁzer ate o segundo dia util que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitaoao, hipotese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso;
3.7. A impugnaoao feita tempestivamente pelo licitante nao a impedira de participar do processo licitatorio até o
transito em julgado da decisao a ela pertinente;
3.8. Acolhida a peticao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do certame;
3.9. A impugnacao de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada de conformidade com artigo 41,
paragrafo 1°, da Lei N° 8.666/93 e alteragoes subsequentes.
(_ .
3.10- Acolhida a peticao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do c ,”m‘e,,;
3.11 Em caso de envio dos envelopes de Habilitacao e Proposta, pela via postal, Comissao de '
néo
se
responsabilizaré se os mesmos néo chegarem a tempo hébil para a abertura do certame.
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4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO - ENVELOPE “A”.
L
..
4.1 - Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente. da mesma sede. ou seja, se dtgi_1_)git¢iz,_@:‘s
da matriz. se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excecao dos documentos que sao validos‘pai,a’ inatriz e
todas as ﬁliais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera celebrado com a sede que apremsentou a
documentagao.
4.1.1 Os Documentos de Habilitacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originals ou publicacao em Orgao Oﬁcial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada em
Cartorio, exceto para a garantia. quando houver, cujo documento comprobatorio devera ser exibido
exclusivamente em original;
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese do documento nao
conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracao ou regulamentagao do
orgéo emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal declaracao ou regulamentaoao, 0
documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissao;
4.1.2 Na forma do que dispoe o Art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 e suas alteracoes, a
comprovagao da regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida
para efeito de assinatura do contrato.
4.1.3 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participagéo neste procedimento
licitatorio, deverao apresenlar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagao de regularidade ﬁscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.
4.1.4 Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade ﬁscal e trabalhista, sera assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizagéo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidéo negativa.
4.1.5 A nao-regularizacéo da documentacéo. no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do direito a‘
contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo. para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagao.
4.1.6 Sera inabilitado 0 licitante que néo atender as exigéncias deste edital referentes a fase de habilitagao, bem
como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a ME ou EPP que n'//
apresentar a regularizaoao da documentagao de Regularidade Fiscal e trabalhista no prazo definido no/'_A
"4. 1.4" acima.
'
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4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO CONSISTIRAO DE:
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4.2.1. EXIGENCIA PARA PESSOA JURiDlCA
‘X?-i‘L_§.i"---_».
4.2.1.2 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentr‘5'3do,‘prazo de
validade, guardada_a conformidade com o objeto da licitacao.
'
4.2.2- HABILITAQAO JURIDICA:
4.2.2.1 - Cédula 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 0 Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso de
sociedade por acoes, acompanhado da data da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se
tratando de sociedades civis, inscricao do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.
4.2.2.3 - Prova de inscricao na:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Municipal (Cartao de lnscricao do ISS).
i

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL:
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 através da Certidéo de regularidade
de Debitos relativos a Créditos Tributarios Federals e a Divida Ativa da Uniéo (CND), emitidas pela Receita
Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014.
b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através 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 Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
4.2.3.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Sen/ico - FGTS, através de
Ceitiﬁcado de Regularidade de Situacao — CRS;
4.2.3.3 - Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certidao negativa, nos temtos do Titulo VII-A da Consolidaoao das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

€

4.2.4- QUALIFICAOAO TECNICA:
4.2.4.1- Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, com identificacao do
assinante e ﬁrma reconhecida, comprovando que a Licitante, prestou ou esta prestando servicos compativeis
com o objeto da licitagao.
4.2.4.2- Prova de lnscricao ou Regularidade da Pessoa Juridica no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.
4.2.5- QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
4.2.5.1. Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio ﬁscal, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente regislrados na Junta Comercial —
constando ainda, no balanco, o numero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito, que
comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa, com vistas aos compromissos que tera de assumir caso lhe
seja adjudicado o objeto licitado, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo vedada sua
substituioao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;
4.2.5.2. Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis assim
apresentados:
Na sociedade empresaria regida pela Lei n°. 6.404/76, sociedade anonima ou por acoes:
/
- Publicadas em Diario Oﬂcial; ou
/'
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- Publicados em jornal de grande circulaoao; ou
5
" ”"_f'_ ‘
- Por fotocopiaregistrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
, ¢:
a. 1) As demais formas societarias regidas pelo Codigo Comercial devem apresentar o balanc do~~\_u‘ltin’io“(
exercicio social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informacao sera veriﬁcada atrave
constitutivos societarios.
’
a. 2) As empresas constituidas a menos de um ano apresentarao 0 Balancete de Verificacao referente aos dois
ultimos meses anteriores a data de abertura dos envelopes.
a. 3) As empresas constituidas a menos de dois meses apresentarao o Balanco de Abertura.
4.2.5.3. As empresas optantes pelo regime de tributacao sobre 0 lucro real/presumido, atraves da escrituracao
digital SPED (ECD), conforme dispoe os art. 3° da lnstrucao Norrnativa RFB n°. lnstrugao Normativa RFB n°
1594, de 01 de dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil. Ficando a exigencia de apresentacao do
Balanco Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° da lnstrucao
Normativa RFB, bem como o que determina a Jurisprudéncia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do
Ministro Valmir Campelo.
4.2.5.3 - Certidao de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede do Proponente, dentro
do prazo de validade.
'%

4.2.s- DEMAIS EXIGENCIAS:
4.2.6.1 - Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU
de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos
deste edital;
4.2.6.2 - Declaracao expressa de integral concordéncia com os termos deste edital e seus anexos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
4.2.6.3 - Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacao, ﬁcando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo constante
dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93).
4.3 - As licitantes deverao fornecer, a titulo de informacao, numero de telefone, fax. e-mail e pessoa de contato.
preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
'5'

5.0- DA PROPOSTA DE PREQO - ENVELOPE “B”
5.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da ﬁrma, preenchidas em duas vias
datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecanico, eletronico ou manual, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
5.1 .1- O licitante devere obsen/ar as disposicoes contidas no Anexo ll deste edital.
5.2- AS PROPOSTAS DE PREQOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1- A razao social, local da sede e 0 numero de inscrioéo no CNPJ da licitante;
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- lndicaoao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, conlados da data da
apresentacao das mesmas;
5.2.4- Preco total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja consideradas, no mesmo,
todas as despesas, inclusive tributos, mao-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no objeto deste
Edital;
5.2.5 — Proposta de Precos, contendo precos unitarios de todos os itens constantes no modelo do ANEXO ll, deste
edital.
5.2.6- Na elaboracao dos Precos Unitarios. devera conter todos os custos necessaries a execucao de C2
servico, quais sejam equipamentos, mao-de-obra, totalizacao de impostos e taxas, e quaisquer outros necessa '
a execuoao dos servicos.
, ' g/A
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5.2.7- Na elaboraoao da Proposta de Preco, o licitante devera observar as seguintes condicoes: Os precos
unitarios propostos para cada item constante no Termo de Referencia Anexo I do Edital, deverao incluir todos os
custos diretos e indiretos, tais como: impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.
5.2.8- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar'em' sua
proposta.
‘;;. -~
5.2.9- Ocorrendo divergencia entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por exte D
no
caso de
Z
»’
incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o valor unitario.
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6.0- D0 PROCESSAMENTO DA LICITAQAO
6.1- A presente Licitacao na modalidade TOMADA DE PREOOS sera processada e julgada de“*aoZ2rdo~c%a-<7
procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
'
6.2- Apos a entrega dos envelopes pelos licitantes, nao serao aceitos quaisquer adendos, acrescimos ou
supressoes ou esclarecimento sobre o conteudo dos mesmos.
6.3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissao deste Municipio, constarao
obrigatoriamente da respectiva ata.
6.4- E facultado a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitacao, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao de documentos ou
informacoes que deveria constar originariamente da proposta.
6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que sera assinada pela
Comissao de Licitacao e os licitantes presentes, conforme dispoe§ 19 do art. 43 da Lei de Licitacoes.
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacao e a proposta de preco, sera realizado
simultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previsto neste Edital,
6.7- Para a boa conducao dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar por, no maximo, 01 (uma)
pessoa.
6.8- Os membros da Comissao e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como representantes dos
concorrentes, examinarao e rubricarao todas as folhas dos Documentos de Habilitacéo e Propostas de Precos
apresentados;
6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAOAO, "B" "PROPOSTA DE PREOOS", procederse-a com a abertura e a analise dos envelopes referentes a documentaoao.
6.10- A Comissao podera, ao seu exclusivo criterio, proclamar na mesma sesséo. o resultado da habilitacao, ou
convocar outra para esse ﬁm, ficando cientiﬁcados os interessados;
6.11- Divulgado o resultado da habilitacao, a Comissao. apos obedecer ao disposto no art. 109, inciso l, alinea
“a", da Lei de Licitacoes, fara a devolucao aos inabilitados, dos seus envelopes “proposta de precos". lacrados.
6.12- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas, que serao examinadas pela Comissao e pelas
licitantes presentes.
6.13- Divulgacao do resultado do julgamento da proposta de precos e observancia ao prazo recursal previsto no
art. 109, inciso l, alinea
da Lei n9 8.666/93.
6.14- Apos a fase de habilitacao, néo cabe desistencia de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.
{L
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7.0- oo CRlTE_RlO DE JULGAMENTO

‘#5?

_

A) - AVALIAQAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO - ENVELOPE “A”
7.1- Compete exclusivamente a Comissao avaliar o merito dos documentos e informacoes prestadas, bem como
julgar a capacidade tecnica, economica e ﬁnanceira de cada proponente e a exequibilidade das propostas
apresentadas.
7.2- A habilitacao sera julgada com base nos Documentos de Habilitacao apresentados, obsen/adas as
exigencies pertinentes a Habilitacéo Juridica. Regularidade Fiscal. Qualiﬁcacao Tecnica e a Qualiﬁcacao
Economica e Financeira.
B)- AVALIAQAO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B"

7.3- A presente licitacao sera julgada pelo criterio do MENOR PREOO GLOBAL, conforme inciso l, § 1° do art.
da Lei das Licitacoes.
7.4- Serao desclassificadas as propostas:
, '-'

./
|_."

%

,

‘

PREFEITURA
oz
I

I

5,);
~

W
9

%

i

‘

MUN|ClPl0 *
a

Fazendo

llais

For Vocé

Z‘>‘§°

VERDE

-*

4.
-

. .*.-'._,.:.e.(e..‘.1-,.--~;i5-. =

‘Q
7.4.1- Que nao atenderem as especiﬁcacoes deste Edital de Tomada de Precos;
4’\l\
7.4.2- Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou preoos excessivos ou ine>?§gg,l§eis (n
forma do An. 48 da Lei de Licitacoes), ou superiores aos valores constantes dos ltens do ANEXO ll, ‘e€1’€'Edit€1,
7.4.3- Que apresentarem condicoes ilegais, omissoes, erros e divergéncia ou conﬂito com as exigencias deste
Edital;
7.4.4- Na proposta prevalecera, em caso de discordancia entre os valores numericos e por extenso, estes
ultimos.
7.4.5- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de Precos, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
7.4.6- Os erros de soma elou multiplicacao, bem como o valor total proposto, eventualmente, conﬁgurado nas
Propostas de Precos das proponentes, serao devidamente corrigidos, nao se constituindo, de forma alguma,
como motivo para desclassiﬁcacao da proposta.
7.4.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como criterio de desempate a classiﬁcaoao se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.
7.4.8- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PREQO GLOBAL entre as licitantes classificadas;
7.4.9 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, a comisséo de licitagao aplicara os criterios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
7.4.9.1 - Entende-se por empate aquelas situagees em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superior ao me/hor prego.
7.4.10 - Para efeito do disposto no 7.4.9.1. ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
/ - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego
inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusao, situaoao
em que sera adjudicado em seu favor o objeto Iicitado;
ll - Néo ocorrendo a contratagéo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste
item, serao convocadas as remanescentes que pon/entura se enquadrem na hipotese do item 7.4.10.1 deste
Edital. na ordem classiﬁcatoria, para o exercicio do mesmo direito, tambem todos no prazo de cinco minutos
cada, sob pena de preclusao;
Ill - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos inten/a/os estabelecidos no item
7.4.10.2 deste Edital, sera realizado sorteio para deﬁnir aquele que primeiro podera apresentar me/hor oferta;
7.4.11 - Na hipotese da néo-contratagao nos termos previstos no item 7.4.10 deste edital, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta origina/mente vencedora do certame.
7.4.12 - O disposto no item 7. 4.9 somente se aplicara quando a me/hor oferta inicial néo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.4.13- De conformidade com o parecer da CPL, nao constituira causa de inabilitagao nem de desclassiﬂcacao
da proponente a irregularidade formal que nao afete o conteudo ou a idoneidade da proposta elou
documentacao;

8.0- DA ADJUDICAQAO
8.1- A adjudicacao da presente licitacao ao (s) licitante (s) vencedor (es) sera efetivada mediante termo
circunstanciado, obedecida a ordem classiﬁcatoria, depois de ultrapassado o prazo recursal.
9.0- DO CONTRATO
9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de Precos, que devera
ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de convocacao
encaminhada a licitante vencedora.
9.2- A recusa injustiﬁcada do adjudicatario em assinar o "Termo de Contrato" no prazo estabelecido no subitem
anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigacao, ﬁcando sujeita as penalidades previstas no item
18.1, sub-alinea "b.1" do Edital;
,
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seu Anexo, bem c mo
os demais elementos concementes a licitacao, que serviram de base ao processo licitatorio.
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9.4- O prazo de convocacao a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma unica prorrogacao com o mesmo
prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pela Adminlstracao.
9.5- E facultado a Adminlstracao, quando o convocado nao assinar o “Termo de Contrato" no prazo e condicoes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classlﬁcacao estabeleclda pela
Comissao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pelo primeiro colocad,d,;o§}t§vogar a
licitacao consoante preve a Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
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10.1 - Os servlcos objeto desta llcltacao deverao ser executados e concluidos ate 31 (trinta e urk jlege __ ro
de 2020, contados a partir do recebimento da ordem de servlco, podendo ser prorrogado nos
<15 Lei
8.666/93 e suas alteraooes.
5
10.2- Os pedidos de prorrogacao deveréo se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado e do novo
cronograma fisico-ﬁnanceiro adaptado as novas condlcoes propostas. Esses pedidos serao analisados e
julgados pela ﬁscalizacao da Secretaria competente da Prefeitura Municipal de Crateus-CE.
10.3- Os pedidos de prorrogaoao de prazos serao dirigidos a Secretaria competente, ate 10 (dez) dias antes da
data do termino do prazo contratual.
10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de foroa maior ou caso fortuito, desde que notlficados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria competente da Prefeitura Municipal de Crateus-CE, nao serao
considerados como inadimplemento contratual.
11.0-DAS OBRIGAOOES DA CONTRATANTE
11.1 - Além de todas as obrlgagoes contldas do termo de contrato, seguem as demais obrlgagoesz
11.2- lndicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizacao da execucao
contratual;
11.3- Facilitar, por todos os meios, 0 exercicio das funcoes da CONTRATADA, dando-lhe acesso as suas
instalacoes;
11.4- Prestar a CONTRATADA as informacoes e esclarecimentos necessarlos que eventualmente venham a ser
solicitados.
11.5- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarlas ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual. consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas
alteracoes posterlores;
11.6- Fiscallzar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
11.7- Comunlcar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto contratual.
diligenciando nos casos que exigem providencias corretlvas;
11.8- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo
Setor Competente.
12.0-DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
12.1 -Além de todas as obrigacoes contldas do termo de contrato, seguem as demais obrigagoes:
12.2 - Designar, por escrito. o funcionario responsavel para resolucéo de eventuais ocorréncias durante a
execucao deste contrato, dos bens adquiridos;
12.3- Zelar pela ﬂel execucao deste contrato. utilizando-se de todos os recursos materials e humanos
necessarios.
12.4- Arcar com todas as despesas dlretas e lndlretas relaclonadas com a execucao do contrato, tais como
transportes, frete, carga e descarga etc.
12.5- Cumprlr as posturas do Munlcipio e as disposlooes legals estaduals e federals que lnterﬁram na execucao
do contrato;
12.6- Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatlbllldade com as obrigacoes assumidas. todas as
condlcoes de habilitacao e quallﬁcaoao exigldas na licitacao indicada no preambulo deste termo;
12.7- Dar ciencla imedlata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalldade que possa afetar a
execucao do contrato;

-

/

/

6 .

/ L,

,,

‘.4-ma

PREFEITURA
DE

I

--

W

)
Q

~-

endo

1-» P-Y we —

.

‘.>q\oAp,,°‘
§
v

1

3

We —

..'..'.'..5‘.‘..‘}.‘5.*..‘..

12.8- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilldade, a tlscalizaoao do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
12.9- Responder pelos encargos trabalhlstas, prevldenclarlos, flscais, comerciais e tributarlos, resultantes da
execuoao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
12.10-Atender prontamente qualquer reclamacao, exlgencia, ou observacao reallzadas pela CONTRATANTE;
12.11- Os atrasos ocaslonados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notlficado o prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao considerados como inadimplemento
contratual;
1212- Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega serao dirigidos a Comlssao de Llcltaoao, ate 05(clnco)
dias corridos, antes da data do termlno do prazo de entrega, expllcltadas as razoes e devidamente
fundamentadas;
12.13- A Contratada ﬁca obrigada a aceltar, nas mesmas condlcoes contratuais, acresclmos ou s _, , sees‘ no
quantltativo do objeto contratual, ate o llmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor lnic' ’doV'Contrato,
conforme o disposto no § 1o, do art. 65. da Lei de Licltacoes.
_,__'~
_
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13.0- DA DURAQAO DO CONTRATO
' t
£13.1- O contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura ate 31 (trinta e um) l!e‘dezem‘b£de
2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n9 8.666, de 21 de jummio de“ 3 e
alteracoes posteriores.
‘
14.0 DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO
14.1- A fatura relativa aos servlcos efetivamente prestados devera ser apresentada a Secretaria de competencia,
ate 0 10° (declmo) dia utll do mes subsequente a reallzacao dos servlcos, para ﬁns de conferencia e atestacao
da execucao dos servlcos.
14.2. A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no perlodo, de acordo com o quantltativo
efetivamente realizado, cujo valor sera apurado atraves de medigéo;
14.3-Caso os servicos seja aprovada pela Secretaria de competencia, o pagamento sera efetuado ate o 30°
(trigesimo) dia apes o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura
Municipal de Crateus-CE.

€'

15.0-DA FONTE DE RECURSOS
15.1-As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal na
seguinte dotacao orcamentaria: 01.08.08.12.368.0037.2.034 - 1.111.0000.00 - 1.125.0000.01 - 1.125.0000.02 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELEMENTO DE
DESPESA: N° 3.3.90.39.00
16.0-DO REAJUSTAMENTO DE PREQO E REGIME DE EXECUQAO
16.1-Os precos sao ﬂrmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacao
da proposta. Caso o prazo exceda os 12 (doze) meses, os precos contratuals poderao ser reajustados, tomandose por base a data da apresentacao da proposta, com base no indice IGP-M da Fundaoao Getulio Vargas ou
outro equlvalente que venha a substltui-lo. caso este seja extinto.
16.2-O Regime de execucao sera lndireto em empreitada por preco unitarlo.

17.0- DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS
17.1- A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceltar, nas mesmas condlcoes contratuais, acresclmos ou supressoes
no quantltativo do objeto contratado, ate 0 llmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inlcial atuallzado do
Contrato, conforme o disposto no § 19. art. 65. da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
18.0-DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

18.1-Pela lnexecucao total ou parcial das obrigaooes assumidas, garantldas a previa defesa, a Adminlstrac§/
podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoes:
/,.
a) Advertencia.
'
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b) Multas de:
b.1) 10.0% (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 utels, contados da data da notiﬁcacao feita pela CONTRATANTE
b.2) 0.3% (trés declmos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprlda do Contrato, por dia de atraso na
entrega do objeto contratual, ate o llmite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2.0% (dois por cento) cumulatlvos sobre o valor da parcela nao cumprlda do Contrato e resclsao do pacto. a
crltejricti Secretaria de competencla de Crateus-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos
pro u os.
b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados "ex-officio" da CONTRATADA, mediante
subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credlto em seu favor que mantenha junto a Secretaria de
competencia de Crateus-CE, lndependente de notlﬁcacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporarla do direito de participar de licitacao e impedlmento de contratar com a Administracao,
pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
_r_ j
d) Declaracao de inidoneldade para licltar ou contratar com a Administracao Publlca, enquantiyfferdurarem os
motivos determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua reabilitacao. ,4
_
Eu ’i.".‘e “1 "

19.o- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
§

19.1- A rescisao contratual podera ser:
_
M-1',4/
.
19.2- Determlnada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos m'§os;l-aQgé‘
ll do
art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
“"3 . ,
19.3- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorlzacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorlo, desde que haja conveniencia da Administracao;
19.4- Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrldo;
19.5- A resciséo contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no art. 80,
incisos I a IV. ambos da Lei n° 8.666/93.
L052 l
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20.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 8666/93 e
suas alteracoes.
20.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrlta pelo
representante legal da recorrente, diriglda a Comissao de Licitacao da Prefeitura Municipal de Crateus-CE.
20.3- Os recursos serao protocolados na Prefeitura Municipal de Crateus-CE, e encaminhados a Comisséo de
Licitacao.
%

21.0- DAS DISPOSIOOES FINAIS
21.1- A apresentacao da proposta implica na aceltacao plena das condicoes estabelecidas nesta TOMADA DE
PRECOS.
21.2 - Esta llcitacao podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia utll subsequente, na mesma
hora e local.
21.3 — Todas as declaracoes exigidas para esta licltaoao deverao estar com ﬁrma reconhecida.
21.4- Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirlglr-se a Comissao de Llcitacao, na sede da
Prefeitura Municipal de Crateus-CE, durante o periodo das 8:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta-feira.
21 .5- Conforme a legislacao em vigor, esta llcltacao, na modalidade Tomada de Precos podera ser:
a) anulada, a qualquer tempo, por llegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo;
b) revogada, por conveniencia da Admlnistraoao, decorrente de motivo superveniente, pertinente e suficiente
para justificar o ato;
21.6- Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Permanente de Licitacao nos termos da legislacao
pertinente.
22.0- DO FORO
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22.1- Fica eleito o foro da Comarca de Crateus-CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controversia
orlunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via admlnlstrativa. renunciando-se, desde ja, a
qualquer outro, por mais privlleglado que seja.
Crateus - CE, 10 de Janeiro de 20$/f
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Francisco Antonio Frota Farias
Presidente da Comissao Permanente de Licitacao
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ANEXO l - PROJETO BASICOI TERMO DE REFERENCIA
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1. UNIDADES REQUISITANTES: SECRETARIA DE EDucAcAo.
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gm; CONTRATAOAO PARA PREsrAc;Ao DE sERvicos DE AssEssoRiA E
CONTABIL JUNTO Aos CONSELHOS ESCOLARES DAs ESCOLAS Do MUNICIPIO DE CRATEUS '3‘cEARA
- Este objeto sera realizado atraves de licitacao na modalidade TOMADA DE PREOOS, do tipo Menor
Preco Global.

2.2 - ESPECIFICAQAO, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO
ITEM

§

I

%

DESCRIMINAOAO DO SERVIQO

66679-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTaBlL
JUNTO AOS 54 CONSELHOS ESCOLARES
(sERvico DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL JUNTO Aos 54 CONSELHOS
ESCOLARES, o PRESENTE SERVlcO E
COMPOSTO POR: DCTF ?DEcLARAcAo DE
DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS;
RAIS-RELAOAO ANUAL DE INFORMAOOES
SOCIAIS; DlRF- DECLARAOAO DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE; ESOCIAL-SISTEMA
DE EscR|TuRAoAo DIGITAL DAs OBRIGAQOES
FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS;
ACOMPANHAMENTO DA CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS RFB/PGFN/RFB - PREVIDENCIARIAL
ACOMPANHAMENTO DA CERTIDAO NEGATIVA
SEFAZ-CADIM; SEFlP- SISTEMA EMPRESA DE
RECOLHIMENTO Do FGTS E INFORMAOOES A
PREVIDENCIA SOCIAL; REDESlM- REDE
NACIONAL PARA A SIMPLIFICAOAO DO
REGISTRO E DA LEGALIZAOAO DE EMPRESAS E
NEGOCIOS, JUNTO AOS CARTORIOS E RECEITA
FEDERAL Do BRASIL; RDT-BRASlL- CENTRAL
NACIONAL Dos CARTORIOS. PDDEWEBPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA;
RELAcAo DE FATURAMENTO COM o BANCO Do
BRASIL; SPED-SISTEMA PUBLICO DE
EscR|TuRAcAo DIGITAL; ECF- EscRiTuRAcAo
CONTABIL FISCAL; FORMAOAO, SUPORTE E
ORIENTAOAO PARA A ExEcucAo NA
PREsTAcAo DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE
E suAs AcoEs AGREGADAS; SUPORTE E
ORIENTAOAO PARA ALTERAOAO DA DIRETORIA
E DEMAIS ALTERAQOES NECESSARIAS Do
ESTATUTO CONFORME oRiENrAcAo Do MPCE.
)

.

UNID.

MES

QTDE.

12

V. MEDIO

V.MEDlO

UNIT.

TOTAL

9.03333

1oa.399,96

,7
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2.3 - DETALHAMENTO DOS SERVIQOS
DCTF DECLARAQAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAISI
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. RAis-RELAcAo ANUAL DE iNPoRiviAcoEs SOCIAIS;
- DlRF- DEcLARAcAo DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE;
;~;__ _é ‘r
- ESOCIAL-SISTEMA DE EscR|ruRAcAo DIGITAL DAs OBRIGAOOES FISCAIS, PREvimEi;ibiARiAs?’
__

E TRABALHISTASJ

T

.

- ACOMPANHAMENTO DA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RFB/PGFN/RFB - PREVIDENCIARIA;
- ACOMPANHAMENTO DA CERTIDAO NEGATIVA SEFAZ-CADIM; SEFlP- SISTEMA EMPRESA DE
RECOLHIMENTO Do FGTS E iNFoRiviAcoEs A PREviDENc|A SOCIAL;

e

REDESIM- REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICACAO DO REGISTRO E DA LEGALIZACAO DE
EMPRESAS E NEGOCIOS, JUNTO AOS CARTORIOS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL;

- RDT-BRASlL- CENTRAL NACIONAL DOS CARTORIOS. PDDEWEB-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA;
0

RELACAO DE_ FATURAMENTO COM O BANCO DO BRASIL; SPED-SISTEMA PUBLICO DE
ESCRITURACAO DIGITAL; ECF- ESCRITURACAO CONTABIL FISCAL;

0
o

ECF- ESCRITURACAO CONTABIL FISCAL;
FORMACAO, SUPORTE E ORIENTACAO PARA A EXECUCAO NA PRESTACAO DE CONTAS DO
PROGRAMA PDDE E SUAS ACOES AGREGADAS;

0

SUPORTE E ORIENTACAO PARA ALTERACAO DA DIRETORIA E DEMAIS ALTERACOES
NECESSARIAS DO ESTATUTO CONFORME ORIENTACAO DO MPCE.

2.4 - REFERENCIAL DE PREQOS
Os preoos de referencia ora apresentados foram estimados com base nos valores das coletas de precos, anexas
a este termo de referéncia, efetlvadas para verlficacao no mercado dos precos deste objeto.
3 DA JUSTIFICATIVA:
Se faz Necessario para atender as demandas das 54 unidades de ensino da rede Publica Municipal de
Crateus — Ceara.
4 PRAZO DE ENTREGAIEXECUQAO: Os servicos objeto desta licitacao deverao ser executados e concluidos
ate 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, contados a partir do recebimento da ordem de sen/i<;o, podendo
ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
5 CONDIQOES DE PAGAMENTO: Conforme normas contratuals.
6
DAS OBRIGAOOES DA CONTRATANTE
6.1 Alem de todas as obrigacoes contida no termo de contrato, seguem as demais obrlgacoes:
6.2 lndicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizacao da execucao
contratual;
6.3 Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funqoes da CONTRATADA, dando-lhe acesso as suas
instalacoes;
6.4 Prestar a CONTRATADA as informacoes e esclarecimentos necessarlos que eventualmente venham a
ser solicitados.
6.5 A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores;
6.6 Fiscallzar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
6.7 Comunlcar a Contratada toda e qualquer ocorrencla relacionada com a execucao do objeto contratual.
diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
6.8 Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo’
Setor Competente.
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7
OBRIGACOES DA CONTRATADA:
7.1- Alem das obrigagoes constantes em clausulas proprias do contrato do Edital de Licltagao e seus
anexos, em especial as deﬁnldas nos diplomas federal e estadual sobre llcltagoes, cabe a
CONTRATADA;
7.2-- Designar, por escrito, o funcionario responsavel para resolucao de eventuais ocorrencias durante a
execucao deste contrato, dos bens adquiridos;
12.3- Zelar pela ﬂel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materials e humanos
necessarios.
124- Arcar com todas as despesas dlretas e lndlretas relaclonadas com a execucao do contrato, tais como
transportes, frete, carga e descarga etc.
125- Cumprlr as posturas do Munlcipio e as disposicoes legals estaduals e federals que lnterﬁram na execucao
do contrato;
12.6- Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatlbllldade com as obrigacoes assumidas, todas as
condicoes de habilltacao e quallﬁcacao exigidas na licltaoao indicada no preambulo deste termo;
12.7- Dar ciencia imedlata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalldade que possa afetar a
execucao do contrato;
128- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a ﬁscalizacao do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
12.9- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarlos, ﬁscals, comerciais e tributarios, resultantes da
execucao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
12.10-Atender prontamente qualquer reclamacao. exlgéncia, ou observacao reallzadas pela CONTRATANTE;
12.11- Os atrasos ocaslonados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcado o prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao considerados como inadimplemento
contratual;
12.12- Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega serao dirigidos a Comissao de Llcitacao, ate 05(clnco)
dias corridos, antes da data do termlno do prazo de entrega. expllcltadas as razoes e devidamente
fundamentadas;
1213- A Contratada ﬁca obrigada a aceltar, nas mesmas condicoes contratuais, acresclmos ou _ e'sSo'es no
quantltativo do objeto contratual, ate o llmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor in' V "_do"Co‘ntrato,
conforme o disposto no § 1o, do art. 65, da Lei de Licitacoes.
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As despesas decorrentes da contratacao serao provenientes de recursos oriundos do Tesouro Municipal
correrao pelas seguintes Dotacoes Orcamentarlas: 01.08.08.12.368.0037.2.034 - 1.111.0000.00 - 1.125.0000.01
-1.125.0000.02 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ELEMENTO DE DESPESA: N° 3.3.90.39.00
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ANEXO ll - MODELO DE APRESENTACAO DE CARTA-PROPOSTA

I

Local e data

jgf 3- 4->,_~
'-'

A Prefeitura Municipal de Crateus-CE
Comlssao Permanente de Llcitacao
REF.: TOMADA DE PRECOS N°

. .
-

_
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Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamos a V. Sas. nossaproposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PRECOS N°
Ii,
cujo objeto e a CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CEARA., conforme especiﬁcacoes em anexos do edital, pelo preco global de R$
(
), com
prazo de execucao de ate 31 (trinta e um) de dezembro de 2020.
‘i ITEM

01
‘I

DESCRIMINACAO DO SERVIQO
66679-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTaBIL JUNTO
AOS 54 CONSELHOS ESCOLARES
(SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
JUNTO AOS 54 CONSELHOS ESCOLARES, O PRESENTE
$ER\/ICO E COMPOSTO POR: DCTF ?DECLARACAO DE
DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS; RAISRELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS; D|RFDECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE; ESOCIAL-SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL
DAS OBRIGACOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E
TRABALHISTAS; ACOMPANHAMENTO DA CERTIDAO
NEGATIVA
DE
DEBITOS
RFB/PGFN/RFB
PREVIDENCIARIA; ACOMPANHAMENTO DA CERTIDAO
NEGATIVA SEFAZ-CADIM; SEFIP- SISTEMA EMPRESA DE
RECOLI-IIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A
PREVIDENCIA SOCIAL; REDESIM- REDE NACIONAL
PARA A SIMPLIFICACAO DO REGISTRO E DA
LEGALIZACAO DE EMPRESAS E NEGOCIOS, JUNTO AOS
CARTORIOS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL; RDTBRASlL- CENTRAL NACIONAL DOS CARTORIOS.
PDDEWEB-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA;
RELACAO DE FATURAMENTO COM O BANCO DO
BRASIL; SPED-SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO
DIGITAL; ECF- ESCRITURACAO CONTABIL FISCAL;
FORMACAO, SUPORTE E ORIENTACAO PARA A
EXECUCAO NA PRESTACAO DE CONTAS DO
PROGRAMA PDDE E SUAS ACOES AGREGADAS;
SUPORTE E ORIENTACAO PARA ALTERACAO DA
DIRETORIA E DEMAIS ALTERACOES NECESSARIAS DO
_ES_TATUTO CONFORME ORIENTACAO DO MPCE.)
_

UNID.

QTDE.

MES

12

V. MEDIO
UNIT.

____

V.MEDIO
TOTAL

_

Caso nos seja adjudicado 0 objeto da presente licltacao. nos comprometemos a assinar o contrato no3?

determinado no documento de convocacéo. lndicando para esse ﬁm 0(a) Srta). ___i. rmadorla a
carteira de identidade n°.

e CPF n°

K, como representante legal desta empresa. /3,1/

_
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lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
abertura da licitacao.
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas,
prevldenclarlos, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas
que possam lncidir sobre o fornecimento llcltado, inclusive a margem de lucro
Finalizando, declaramos que assumimos intelra responsabilldade pela execucao dos servlcos objeto deste Edital
e que serao executados conforme exigencla editallcia e contratual, e que serao lniclados dentro do prazo de ate
5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico.
-i
Atenciosamente.

-'

Carlmbo da Empresa e assinatura do(a) representante.
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ANEXO III — MINUTA DO CONTRATO
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TERMO DE CONTRATO N° _l Qus,;.gm_E=a%
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE,
ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM A
iii, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:

O Munlcipio de Crateus-CE, pessoa juridica de direito publlco lnterno, com sede a Rua
,
, n°
, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
, atraves
da Secretaria de Educacao_, neste ato representado pelo respectlvo Secretarlo(a) Sr(a).
,
infraﬁrmado, doravante denomlnado de CONTRATANTE e. do outro lado, a empresa
com
endereco a
em
, Estado do
, lnscrlto no CNPJ sob o
n°
, representada por
, portador(a) do CPF n°
. ao ﬁm
asslnado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de Precos n°
003/2020-SEDUC, Processo n° TP 003/2020-SEDUC, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores. sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e
condicoes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Precos n° 003/2020-SEDUC, na Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores e na proposta de preoos da CONTRATADA.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CEARA., conforme especiﬁcacoes em anexos do edital, conforme especiﬁcacoes na proposta de precos da
CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURACAO DO CONTRATO
3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execucao do objeto deste contrato o valor mensal de R$
(
), perlazendo o valor global de R3

(ii)-

3.2- O contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura, ate 31 (trinta e um) de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteracoes posteriores.
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1- A fatura relativa aos sen/loos prestados devera ser apresentada a Secretaria de Educaoao, ate o 10°
(decimo) dia utll do mes subsequente a realizacao dos servicos, para ﬁns de conferencia e atestacao da
execucao dos servicos.
4.2- A fatura constara dos sen/icos efetivamente prestados no perlodo, de acordo com o quantltativo
efetivamente realizado, cujo valor sera apurado atraves dos Servioos;
4.3- Caso os servlcos seja aprovada pela Secretaria de Educaoao, o pagamento sera efetuado ate o 30°
(trigesimo) dia apos o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura
Municipal de Crateus-CE.
CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO E DO REGIME DE EXECUCAO
5.1-Os precos sao firmes e lrreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentagao c_la
proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses. os preoos contratuais poderao ser reajustados, tomamizﬁse
/
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por base a data da apresentacao da proposta, com base no lndice IGP-M da Fundacao Getulio Vargas ou outro
1
equlvalente que venha a substltui-lo, caso este seja extinto.
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5.2-O Regime de execucao sera lndireto em empreitada por preco unitarlo.
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CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

6.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao orca

2. Secretaria de Educacao. elemento de despesa n°
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CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceltar, nas mesmas condiooes contratuais, acresclmos ou supressoes no
quantltativo do objeto contratado. ate o llmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inlcial atuallzado do
Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

T’

\-'

8.1-Os servioos objeto desta licitacao deverao ser executados e concluidos ate 31 (trinta e um) de dezembro de
2020, contados a partir do recebimento da ordem de servlco, podendo ser prorrogado nos termos da Lei
8.666/93 e suas alteracoes.
8.2-Os pedidos de prorrogacao deverao se fazer acompanhar de um relatorlo circunstanciado e do novo
cronograma fisico-ﬁnanceiro adaptado as novas condicoes propostas. Esses pedidos serao analisados e
julgados pela fiscalizacao da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Crateus-CE.
8.3-Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dirigidos a Secretaria de Educacao, ate 10 (dez) dias antes da
data do termlno do prazo contratual.
8.4- Os atrasos ocaslonados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de Educaoao da Prefeitura Municipal de Crateus-CE, nao serao
considerados como inadimplemento contratual.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1-lndicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizacao da execucao contratual;
9.2-Facilitar, por todos os meios, 0 exercicio das funcoes da CONTRATADA, dando-lhe acesso as suas
instalacoes;
9.3-Prestar a CONTRATADA as informacoes e esclarecimentos necessarios que eventualmente venham a ser
solicitados.
9.4-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores;
9.5-Fiscallzar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
9.6-Comunlcar a Contratada toda e qualquer ocorrencla relacionada com a execucao do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providencias corretlvas;
9.7-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo
Setor Competente..

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1- Designar, por escrito, o funcionario responsavel para resolucao de eventuais ocorrencias durante a
execucao deste contrato, dos bens adquiridos;
10.2- Zelar pela ﬁel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materials e humanos
necessarlos.
10.3- Arcar com todas as despesas dlretas e lndlretas relaclonadas com a execucao do contrato, tais como
transportes, frete, carga e descarga etc.
10.4- Cumprlr as posturas do Munlcipio e as dlsposicoes legals estaduals e federals que lnterﬁram na execucao
do contrato;
10.5- Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatlbllldade com as obrigacoes assumldas/todas as
condiooes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na licitacao indicada no preambulo deste termo;
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10.6- Dar cléncia imedlata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalldade que possa afetar a
execucao do contrato;
10.7- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a ﬁscalizaoao do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
10.8- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios. flscais, comerciais e tributarios, resultantes da
execucao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
10.9-Atender prontamente qualquer reclamacao, exigencla, ou observacao reallzadas pela CONTRATANTE;
10.10- Os atrasos ocaslonados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcado o prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao considerados como inadimplemento
contratual;
10.11- Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega serao dirigidos a Comlssao de Licitacao, ate 05(clnco)
dias corridos, antes da data do termlno do prazo de entrega. expllcltadas as razoes e devidamente
fundamentadas;
__
10.12- A Contratada ﬁca obrigada a aceltar, nas mesmas condicoes contratuais, acresclmos ou supressoes no
quantltativo do objeto contratual, ate o llmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor lnlcial_,d_o Contrato,
conforme o disposto no § 1o, do art. 65, da Lei de Licitacoes.
'
' '
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
I ' - 315
11.1- Pela lnexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas. garantldas a previa defesa, a Adrntri‘istra,c?'
podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoes:
a) Advertencia.
b) Multas de:
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 pela CONTRATANTE
b.2) 0,3"/3 (tres declmos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprlda do Contrato, por dia de atraso na
entrega do objeto contratual, ate o llmite de 30 (trinta) dias;
D3) 2% (dols por cento) cumulatlvos sobre o valor da parcela nao cumprlda do Contrato e resclsao do pacto, a
criterlo Secretaria de Educacao de Crateus-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos
produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados “ex-otficlo" da CONTRATADA, mediante
subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credlto em seu favor que mantenha junto a Secretaria de
Educacao de Crateus-CE, lndependente de notiﬁcacao ou interpelagao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedlmento de contratar com a Admlnistracao,
pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneldade para llcitar ou contratar com a Adminlstracao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua reabilitacao.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS
12.1 - A rescisao contratual podera ser:
122- Determlnada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos l a Xll do
art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
12.3- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo llcitatorlo, desde que haja conveniencia da Admlnistracao:
12.4- Em caso de resclsao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
12.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art. 80,
incisos l a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 866 3 e
suas alteracoes.
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13.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e subscrlta pelo
representante legal da recorrente, diriglda a Comissao de Licltacao da Prefeitura Municipal de Crateus-CE.
13.3- Os recursos serao protocolados na Secretaria de Educacao_ de Crateus CE, e encaminhados a Comissao
de Licitacao.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1.Declaram as partes que este Contrato corresponde a manlfestacao ﬁnal, completa e exclusiva. do acordo
entre elas celebrado;
14.2.0brigacao do contratado de manter. durante toda a execucao do Contrato, em compatlbllldade com as
obrlgacoes por ele assumidas, todas as condlcoes de habilitacao e quallﬁcacao exigidas na llcitaoao.
14.3.A execucao do contrato sera acompanhada e ﬁscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a). xxxxxxxxxxxx
especialmente designado (a) pelo Secretario(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o estabelecido no Art. 67
da Lei 8.666/93, doravante denomlnado (a) FISCAL DE CONTRATO.

€

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Crateus-CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controversia
orlunda do presente, que nao possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer
outro, por mais privlleglado que seja.
E, por estarem acertados, as partes ﬁrmam o presente instrumento contratual em 03 (tres) vias para que possa
produzir os efeitos legals.
.Crateus-CE. * de

de 20XX.
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Secretario(a)de
CONTRATANTE

Representante
Empresa
CONTRATADA
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CPF/MF:
02.
Nome:
CPF/MF:
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ANEXO IV
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a) sob as penas da lei. para todos os ﬁns de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitatorlo da Tomada de Precos N.° _/2020-SEDUC, junto ao Munlcipio de Crateus, Estado do
Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999,
e ao inciso XXXlll, do artigo 70, da Constltulcao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatoize) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os ﬁns de direito a que se possa prestar, especialmente para ﬁns de prova em
processo licitatorlo, junto ao Munlcipio de Crateus, Estado do Ceara, que concorda lntegralmente com os termos
deste edital e seus anexos;
c) que inexlste qualquer fato superveniente lmpeditlvo de nossa habilitacao para participar no presente certame
licitatorlo, bem asslm que ﬁcamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, nos termos do
art. 32. §2°, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da
Lei.

-

,

de

de 2020

Carlmbo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

l
__ _
~<
E.)

DECLARACAO

(Nome/Razao Social), inscrita no CNPJ n°
,por lntermedio de seu representante legal,
o(a) Sr(a)
, portado(a) da Carleira de identidade
n°
e CPF n°
, DECLARA. sob as sancoes admlnistrativas
cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislacao
vlgente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.
br

-CE,

de

.de 2020.

(Representante Legal)
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