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Local de AbeÉura: Os envelopes contendo a PROPOSTA e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverâo ser entregues a pregoeira e
Equipe de Apoio, designados através da Portaria no. 01112021 de 04 de
Janeiro de 2021 , na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos desta
Prefeitura, localizada Av. Padre Tra ano, no 55, Centro, neste municí to

A Prefeitura Municipal de Posse, Estado de Goiás, torna público para
conhecimento dos interessados que fará rcaliz em sua sede, por intermédio
de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, Licitação na modalidade PREGÃO, tipo
"Menor Preço, por item", visando a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratação de empresa especializada em presteção de serviços técnicos
de assessoria administrativa e operacional no âmbito da prefeitura de
Posse e órgãos governamentais do município, com estrutureção do
departamento de convênios, treinamento de pelo menos um servidor
municipal e com uso de tecnologia, Conforme especificaÇões e quantidades
estabelecida no Anexo l, que será regida pela Lei n. 1 0.52 0t02 e
subsidiariamente as normas da Lei n. 8.666/93, Lei Complementar no.
12312006 alterada pela Lei 147 /2014, e alterações posteriores, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie e pelas disposiçÕes deste Edital e
seus Anexos.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
seráo recebidos no endereço acima mencionado, na sessáo pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
da pregoeira em contrário.

As propostas deveráo obedecer às especificações estabelecidas por
este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

PROCESSO No 21328t2021
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICtPAL DE POSSE - cO
TIPO DE LICITA AO: MENOR PRE O POR ITEM
Fundamento Legal: A presente licitação será regida pela Lei n' '10.520/02 e
subsidiariamente à Lei Federal no 8.666/93 e pelas disposiçÕes deste Edital e
seus Anexos.
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Data: 14/0í/2022 - às 09h00min horas.
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A sessão de processamento do Pregáo será realizada, na sala da
Comissão Permanente de LicitaçÕes desta Prefeitura, localizada a Av. Padre
Trajano, no 55, Centro, Posse - Goiás, iniciando-se no dia 14 de Janeiro de
2022, às 09:00 h horas (Nove Horas) e conduzida pela Pregoeira com o auxílio
da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

O Edital e respectivos anexos encontram-se afixados no mural da
Prefeitura Municipal de Posse à disposição dos interessados para consulta,
durante o ptazo de divulgaçáo da Licitação até o recebimento dos envelopes,
nos dias úteis e no horário das 08:00h às't2:00hs e das í4:00hs às 17:00hs de
segunda a sexta-feira, na Comissão Permanente de Licitações no endereço
supra citado.

I. DO OBJETO

í.1. - A presente licitação, na modalidade PREGÃO, tipo "Menor Preço", sob o
regime de menor preÇo por ltem, objetivando a escolha da proposta mais
vantajosa para Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços técnicos de assessoria administrativa e operacional no âmbito
da Prefeitura de Posse e órgãos governamentais do município, com
estruturação do departamento de convênios, treinamento de pelo menos
um servidor municipal e com uso de tecnologia, Conforme especificações e
quantidades estabelecidas abaixo, conforme do Anexo ldo (Termo de
Referência).

il. DAS COND|ÇÕES DE PARTTCTPAÇÃO

2.1 . - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de
atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condiçÕes
de credenciamento constantes deste edital.

2.2. - Os Licitantes arcaráo com todos os custos decorrentes da
elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que o Município de
Posse não seÍá, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

2.3. - A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação
integral dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.

2.4. - Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia
autenticada ou poderão ser autenticados pela Pregoeira, mediante
apresentação do original.

2.5. - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações,
propostas, apresentar reclamações ou assinar as Atas os Licitantes
credenciados, a pregoeira e os membros da Equipe de Apoio.

2.6. - E vedada a participação de empresas:
2.6.1. - Concordatária ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
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2.6.2. - Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela
Administraçáo Pública e, caso participe do processo licitatório,
estará (ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97,
parágrafo Unico da Lei Federal 8.666/93;
2.6.3. - Que esteja reunida em consórcio ou coligaçáo;
2.6.4. - Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a
mais de uma firma Licitante.

2.8. Sobre a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 1411212006.

2.8.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno PoÉe que
desejarem obter benefícios da Lei Complementar n.o 1 23 de 14 de
dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar,
obrigatoriamente para adesão aos benefícios, a declaração constante do
Anexo lV deste Edital, junto ao credenciamento.

2.8.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da emissão da
ordem de fornecimento/empenho.

2.8.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião
da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a
documentaçáo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

2.8.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o pruzo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento
em quê o proponente for declarado o vencedor do certame e emitida à
adjudicaçáo, para a regularização da documentação.

2.8.5 - A náo-regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem 2.8.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.

\

2.7. - Náo poderá participar direta ou indiretamente da Licitação,
servidor dirigente da Prefeitura Municipal de Posse, bem como as empresas
cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da
mesma.
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ll. DA REpREseruuÇÃo E Do cREDENcIAMENTo

3.1 .2 - Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento
paÉicular de procuração, devidamente acompanhada da fotocópia do
Contrato Social da empresa, com poderes para formular ofertas e lances
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao ceÉame em
nome da representada, devendo identificar-se, exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente.

3.2. - Todos os Licitantes deverão apresentaÍ ou assinar perante a
Equipe de Apoio, antes da entrega dos envelopes, a Carta de
Credenciamento ll e a Declaração - Anexo lll (em caso de pessoa jurídica) e
Anexo lV, respectivamente. A ausência da declaração ou recusa em assiná-la,
constitui motivo para a exclusão da Licitante do certame.

3.3. - Somente os Licitantes que atenderem aos requisitos do ITEM 3.2.
deste, teráo poderes para formular verbalmentê, na sessão, novas propostas e
lances de preços, manifestarem após a declaraçáo do vencedor, imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer contra decisôes da Pregoeira, assinar a
ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente. A Licitante que
se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao
direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira.

3.4. - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, náo mais
será admitida à participaçáo de outras Proponentes.

3.5 - Visando o exercício da preferência prevista na Lei Complementar
no í 23106, os representantes de microempresas ou empresas de pequeno
porte deveráo apresentar declaraçáo elaborada de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo lll deste edital, e apresentada fora dos envelopes no 01
(proposta) e no 02 (documentos de habilitação), sendo junto ao
credenciamento;

3.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes,
o Licitante deverá apresentar um representante para credenciamento, sendo
recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em
relaçáo ao horário previsto para a sua abertura da seguinte forma:

3.1.1 - Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do
Estatuto Social ou Contrato Social devidamente registrado e que lhe confira
poderes expressos para exercer direito e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou
outro documento equivalente;

\
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tv. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

NOME DA PESSOA FISICA/ JURIDICA
ENVELOPE N".01
MUNICIPIO DE POSSE
PREGÃO N". OO_/202_
PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA PESSOA FISICA/ JURIDICA
ENVELOPE NO. 02
MUNICíPIO DE POSSE
PREGÃO NO.OO /202
DocUMENTAçÃo oÉ ularrrraçÃo

v. Do ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS"

5.í. - No(s) Envelope(s) "Proposta de Preços" constará(áo) a carta-
proposta, bem como, o ptazo de entrega nos locais relacionados, a qual deverá
ainda:

5.1.í. - Ser redigida, preferencialmente, em 02 (duas) vias, impressas
em papel timbrado ou editoradas por computador, em língua portuguesa,
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricadas as folhas pelo representante legal
da Proponente, com preÇos expressos em moeda corrente nacional, utilizando
apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal n'. 9.069/95), em
algarismo (unitário e total). No preÇo ofertado deverão estar incluídas todas as
despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas,
encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao
cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca de serviço
dentro do prazo de garantia, se for o caso.

a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos
serão verificadas quanto a erros, os quais seráo corrigidos pela Pregoeira da
forma seguinte:

a. í .) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso:
prevalecerá o valor por extenso;

a.2.) Erros de transcrição das quantidades previstas: o ITEM será
corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço
total;

a 3 ) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade
correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e
corrigindo-se o total;

\
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4.1. - As Proponentes deverâo entregar o envelope proposta e o de
documentação, devidamente fechados de forma indevassável, contendo as
páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal.
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4.4.) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas
corretas e retificando-se a soma.

b) O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em
conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor
resultante constituirá o total a ser pago.

5.1.2. - lndicar a @zâo social da Proponente, endereço completo (rua/avenida,
número, bairro, cidade, Cep, UF), telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),
mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão
depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame,
bem como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura
do contrato, quando for o caso.

5.1.3. - A validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope "proposta".

5.1.4. - A centésima parte do Real, denominada "centavos", será escrita
sob a forma decimal, precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da
Lei 9.069, art. ío, § 2",de29 de junhode 1995.

5.1 .5. - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos
omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer outro titulo, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais.

5.2. - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os
tributos.

5.3. - Os produtos deverão ser entregues de acordo com a solicitaçáo da
Secretaria e órgãos através de requisição emitida pelo Departamento de
Compras.

vr. Do ENVELOPE "DOCUMENTAÇÃO DE HAB|LITAçÂO"

6.1 . A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE
DOCUMENTAÇÃO, a seguinte documentaçáo, encaminhada através de Carta
de Apresentação de Documentaçáo, Anexo V:

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, com as alteraçôes em vigor,

devidamente registrados na junta comercial, em se tratando de sociedade

comercial, exigindo-se, no caso de sociedade por ações, a ata da

assembleia da última eleiÇáo da Diretoria, arquivada;

b) Cl (RG) e CPF (MF) do(s) sócio(s);

c) lnscriçáo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no

caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do

\
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Ministério da Fazenda,

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidáo

emitida relativa à DÍvida Ativa da Uniâo, expedida pela Procuradoria Geral

da Fazenda Nacional e Certidão expedida pela Delegacia da Receita

Federal, ambas da unidade onde a empresa licitante tem a sua sede;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão

expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade onde a

licitante tem sua sede;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão

expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a

licitante tem sua sede;

h) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

i) Prova de regularidade junto ao TST (Tribunal Superior do Trabalho) com a

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

j) Negativa de pedido de Falência ou Concordata, expedido pelo Cartório

Distribuidor da sede da pessoa jurÍdica, com data não superior a 30 (trinta)

dias corridos, ou seja, dentro do prazo de validade expresso na própria

Certidão.

s§

. Qualificação Técnica:

k) Apresentação de atestado de capacitação técnica-operacional, fornecido

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a

licitante executado, a qualquer tempo, ou estar executando, na época da

abertura do certame, serviço compatível com o ob.jeto da licitação;

OU

l) Apresentaçâo de atestado de capacitação técnica-profissional, fornecido

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o

profissional executado, a qualquer tempo, ou estar executando, na época

da abertura do certame, serviço compatível com o objeto da licitação;
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m) Apresentação de certificação (cursos) relacionados a fiscalizaçáo,

acompanhamento, operacion alizaçáo do sistema de convênios Federais e

Gestão Pública Municipal.

n) A empresa deverá apresentar comprovação técnica de que possui em seu

quadro profissionais que deem suporte técnico nas diversas áreas

envolvidas na prestaçâo dos serviços, como:

1) Ter pelo menos (1) um Engenheiro Civil;

2) Compor em seu quadro (1) um profissional em Direito;

3) Compor em seu quadro (í) um Pedagogo;

4) Compor em seu quadro (1) um Administrador;

n.a) O profissionais da alínea d, devem estar vinculados a empresa nos moldes do

item 5.2 e aptos a qualquer momento durante a execução do contrato, expedirem

pareceres têcnicos/jurídicos conforme a demanda da administração naquilo que

tange os convênios da contratante.

a) constar do contrato social da empresa;

b) através de cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS,
devidamente autenticadas;

c) através de contrato de prestaçáo de serviÇos assinado entre as partes
(empresa e profissional), com as firmas devidamente reconhecidas em
cartório;

d) declaraçáo de contratação futura do profissional, desde que com a

anuência deste, com firma devidamente reconhecida em cartório.

6.2 - OUTRAS COMPROVAÇÔES

S§

l

n.b) Para o caso de apresentação de atestado técnico-profissional, deverá ser
comprovado o vínculo desse profissional com a empresa, podendo ser feito numa
das seguintes maneiras:
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a) Declaração de que a Licitante atende ao requisito do lnciso

XXX|ll, do Artigo 70 da Constituição Federal, modelo do Anexo

VI;

b) Termo de Responsabilidade, modelo do Anexo Vll;

c) Declaração de lnexistência de Vinculo, modelo do Anexo Vlll;

d) Declaração de não lmpedimento, modelo do Anexo lX.

6.3. - Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados
conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.

6.4. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e
seus Anexos.

6.5. - Se a documentação de habilitação náo estiver de acordo com as
exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
Anexos, a pregoeira considerará a Proponente inabilitada.

6.6. - Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do Proponente. As certidões que não possuírem
prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não
superior a 60 (sessenta) dias.

vlt. DA TMPUGNAçÃO DO EDTTAL

7 .1 . - Decatá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de
impugnar o Edital, aquele que náo o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data
de abertura da sessáo do Pregão. Cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.2. - Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para
a realizaçâo do certame.

VIII. DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1 . - A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de

credenciamento, conforme item 3 deste.

8.2. - Estando de posse da relaçáo dos Licitantes credenciados, o
pregoeiro fará divulgaçâo verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do pregão, dando-sê
início ao recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentaçâo
de Habilitação".

a\
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8.3. - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão
feitas as suas conferências, análise de suas conformidades com as exigências
do Edital e posterior rubrica pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes.

8.4. - Cumprido o item 5.1 , serão desclassificadas as propostas que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
Anexos:

b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação comprovando que os custos são coêrentes com os de mercado;

c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou
marca, ou oferta de vantagem baseada na proposta dos demais Licitantes.

8.5. - Para fins de classificaÇão das propostas, será considerado o preço
por ltem.

8.6. - A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço
por ltem, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até í0 %
(dez por cento), relativamente à de menor preço por ltem, para participarem
dos lances verbais. Na hipótese de haver propostas com o mesmo valor, estas
serão consideradas uma única proposta.

8.7. - Caso não haja pelo menos três propostas nas condiçóes definidas
no item 8.6, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços por ltem, até o máximo de três, já incluída a de menor
preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.

8.8. - Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem
dos lances verbais conforme itens 8.6 e 8.7, a ordem para esses lances será
definida através de sorteio. Aos Licitantes proclamados classificados, será
dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos,
de valores distintos e decrescentes, em relação ao de menor preço, iniciando-
se pelo autor da proposta de maior valor.

8.9. - A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea
das propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintei.

8.í0. - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de
menor preço.

8.1í. - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pela Pregoeira, implicará a exclusáo da Licitante da etapa de lances verbais e
na manutençáo do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenaçáo
das propostas.
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8.12. - A Pregoeira poderá negociar com o Licitante excluido da
participação dos lances verbais, na forma do |TEM8.11, caso a Proponente
vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação.

8.13. - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se
a Proponente desistente às penalidades cabíveis.

8.14. - Caso não se realize lances verbais serão verificados a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para
a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com
a Proponente para que seja obtido melhor preço.

8.15. - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas
as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.

8.í6. - A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conÍorme definido neste Edital e seus
Anexos, decidindo motivadamente a respeito.

8."17. - Sendo aceitável a oíerta, será verificada o atendimento das
condiçoes habilitatórias pela Licitante que a tiver formulado.

8.18. - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será
declarada a Proponente vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital
pela Pregoeira.

8.1 9. - Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e, se a
oferta for aceitável, examinará o seu envelope "Documentação de Habilitaçáo",
sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste pregáo.

8.20. - Na ocorrência do disposto no item 8.17, a pregoeira poderá
negociar diretamente com a Proponente para obtenção de melhor preço.

8.21. - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão
registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo
pregoeiro, Licitantes Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio.
Os envelopes das demais Proponentes, caso não haja recurso, seráo
devolvidos no final da sessão.

8.22. - A Licitante vencedora, no tempo fixado pela pregoeira, deverá
apresentar nova Proposta contendo os preÇos, unitário e ITEM, obtidos através
da negociação efetuada na fase de lances verbais.

IX. DOS RECURSOS

?\
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9.1 . - Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que
motivadamente e ao final da sessão, poderá manifestar imediatamente a
intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe
será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razÕes
do recurso, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar
as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A falta de
manifestação importará a decadência do direito de recurso.

9.2. - O recurso contra a decisáo da Pregoeira terá efeito suspensivo,
iniciando-se com a manifestação motivada do recorrente de sua intenção,
devendo ocorrer imediatamente após a declaraçáo do vencedor do certame,
podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso,
deverá ser protocolizado e dirigido ao Prefeito Municipal de posse, por
intermédio da pregoeira, que prestará as informaçÕes no prazo de 01 (um) dia
útil, cabendo ao Senhor Prefeito julgá-lo em igual prazo.

9.3. - O acolhimento do recurso pelo pregoeiro ou
Superior, importará a invalidação apenas dos atos
aproveitamento.

pela Autoridade
insuscetíveis dê

9.5. - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante
vencedora.

í 1 .'1 . - A contratada deverá prestar os serviços da melhor forma e sem danos a
contratante, observando qualquer defeito, deverá comunicar imediatamente à

\

t]

9.4. - Acatado(s) o(s) recurso(s) pela pregoeira ele procederá à
adjudicação do objeto à Proponente vencedora.

9.6. - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á
conhecimento aos interessados, através de comunicaçáo por escrito ou via fax.

X. DO CRITERIO DE JULGAMENTO
10. í . - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela

que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus
Anexos, e ofertar o menor preço por ITEM.

10.2. - O resultado do julgamento das propostas será disponlbilizado aos
interessados na Prefeitura Municipal de Posse na sala da Comissáo
Permanente de Licitações na Av. Padre Trajano n.55, Centro, posse - GO,
para intimação e conhecimento dos interessados.

XI. DA ENTREGA E ACEITAçÃO DO OBJETO
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contratada, sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas.

XII, DO PAGAMENTO

12.1. - Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto licitado efetivar-
se-ão 30 dias após a prestação de serviços, acompanhada da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada pela Gestão do presente contrato.

12.3. - A nota referente a prestaçâo de serviços, terá um prazo de até
05 (cinco) dias para conferência e aprovaçáo da(s) sua(s) protocolização(ões).

12.4. - Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de pagar
ou relevada eventual multa que lhe tenha sido aplicada.

XIII. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

í 3.1. - As despesas com a presente licitaçáo terão seus custos cobertos
com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o ano de 2022.

xrv. DAS oBRtcAÇÔES

14.1 . - A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato,
no prazo de ate 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação
formal, conforme o caso;
b) O Licitante vencedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçÕes de
Prestação de Serviços, acréscimos ou supressÕes de até 23% (vinte e cinco)
por cento do valor total da adjudicação;
d) Se a Licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e, os
demais Licitantes serão chamados, na ordem de classificaçâo, para fazêJo nas
condições de suas respectivas ofertas, observado que a Pregoeira examinará a
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às
penalidades constantes neste edital;
e) Ocorrendo a hipótese prevista na letra anterior, a sessáo do pregão será
retomada.

XV. DO CONTRATO E DAS PENALIDADES

15.1. - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, Íicará impedido de licitar e

K
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contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou MunicÍpios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos serviços de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. da Lei 10.52012002, pelo prazo de até S
(cinco) anos, sem prejuÍzo das multas previstas neste edital e no contrato e das
demais cominações legais.

15.2. - A Administração poderá, garantir prévia defesa, aplicar à
Proponente vencedora as seguintes sançÕes:

a) Advertência pelo atraso injustificado na prestação dos serviços;
b) Suspensão temporária de participação em licitaçáo e impedimentos

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos,
pela inexecuçáo parcial da entrega;

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública pelo tempo que perdurar os motivos da punição, ou até
que seja promovida a reabilitação da contratada e após ressarcido os prejuízos
resultante, para a AdministraÇão pela inexecução total da entrega;

d) A sanção prevista na alínea "d" é de competência exclusiva da
Secretaria Municipal de Administração, após facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

xvt. DA HoMoLOGAÇÃO
16. 1 . - Após a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira, e a

vista do relatório de julgamento, o Prefeito efetivará juízo de conveniência
acerca do procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o
caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar a licitaçâo;

16.2. - A decisáo da autoridade competente será afixada em mural das
açÕes da Prefeitura Municipal de Posse;

16.3. - A recusa injustificada do adjudicatário em fornecer o objeto e
outros dentro no prazo estipulado pela Secretaria , caracteriza descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei,
exceção feita aos Licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a
contratação.

xv[. DAS D|SPOS|çOES GERATS
17.1 . - É facultada a pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo, vedada à inclusâo posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública.

17.2. - Fica assegurado a administração mediante justificativa motivada
o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a
presentê licitaçáo ou revogar no todo ou em parte.

17.3. - Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitaçáo.
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17.4. - Após a iinalizaçáo da fase de lances, não caberá desistência da
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
pregoeira.

17.5. - É vedada a sub-contrataçáo, cessáo ou transferência no todo ou
em parte do objeto ora licitado, sem expressa anuência do Município
Contratante.

17.6. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de posse.

17.7. - O desatendimento de exigências formais náo essenciais, não
importará no afastamento da Licitante, desde que seja possÍvel a aferiçâo da
sua qualificaçáo e a exata compreensão da sua proposta:

17.7.1 . - Exigências formais não essenciais são aquelas cujo
descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de
processualização, bem como, náo importem em vantagem a um ou mais
Licitantes em detrimento dos demais.

17 .8. - As normas que disciplinam este pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente.

17.9. - A Administração poderá, até a assinatura do Contrato de
Prestaçâo de Serviços, inabilitar Licitante, por despacho fundamentado, sem
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sançôes
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou
posterior ao julgamento da licitaçáo que desabone a habilitação jurídica, as
qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da
Licitante. Neste caso, a Pregoeira convocará os Licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente
com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope
"Documentos de Habilitação", sendo declarada vencedora e a ela será
adjudicado o objeto deste Pregáo, podendo apresentar o(s) documento(s) que
vencer (em) sêu prazo de validade após o julgamento da licitação.

17.10. - E de responsabilidade do Licitante o acompanhamento do
processo na Comissão Permanente de Licitações desta prefeitura no endereço
anteriormente mencionado até a data da realizaçáo da sessão pública de
abertura dos envelopês "Proposta de Preços" e "Documentação de
Habilitação".

17.11. - A ausência do representante da empresa em qualquer fase do
Pregão implica aceitaçâo dos Íatos que ocorrerem durante sua ausência.

ts
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17.12. - Uma empresa não pode ser representada por mais de uma
pessoa e uma pessoa não pode representar mais de uma empresa.

17 .13. - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais
dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser
encaminhado, por escrito, a Pregoeira, no endereço citado no preâmbulo desse
Edital ou pelo telefone (0xx62) 3481-1370/1380, das 08:00 às 12:00hs e das
14:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente na
Comissão Permanente de Licitaçoes desta Prefeitura, até 03 (três) dias úteis
imediatamente anteriores à data de julgamento dessa licitação.

17.14. - Para dirimir as questÕes relativas ao presente Edital, elege-se
como foro competente o da Comarca de Posse - Goiás, Estado de Goiás, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Posse, aos 29 de Dezembro de 2021

Giovanna Nr,ffi#Lffii"s""
Pregoeira

tl
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO /2021

Termo de
celebrom o

PREAMBUTO

Controto que entre si

CONTRATANTE: _, inscrito no CNPJ no
sediodo o
sen hor(o )

neste oto representodo por seu o(o)
portodor do RG no _, expedido por

_, residente o

sediodo o
sen hor(o )

, neste oto representodo por seu , o(o)
portodor do RG no _, expedido por

-l-, 

residenle o
Procêsso no 2021
Dispenso de licitoçõo n _12021 .

Fundomento lurídico ortigo 75, inciso _ do lei federol 14.133/2021
de 0l de obril de 2021.

As portes deste termo de controto se sujeitôo ôs normos do Lei
Federol 14.13312021 e os clóusulos controtuois oqui descritos.

I . OBJEÍO
l .l - Constitui objeto do presenle controtoçôo o

no formo previsto no termo de referêncio que solicito
controtoçõo, expedido pelo deportomento (Secretorio) de

1.2 - Sõo especificoçoes do controtoçôo, em
quontidode, conforme segue:

o presente

unidode e

1.3 - porte integronte do presente controto o termo de referêncio
opresentodo poro solicitor o presente controtoçôo, esÍondo o portes
vinculodos o ele, duronte todo o vigêncio deste controto, incluso seus
oditivos de pronogoçôo.

1.4 - Este controto estó vinculodo o proposÍo opresenlodo pelo
controtoçÕo. em ludo oquilo que foi ofertodo pelo mesmo.

II- DO FORNECIMENTO
2.1 - O presente controto tem como regime de fornecimento o

entrego dos bens odquiridos, que poderôo ser totol ou porciol, duronte o
vigêncio deste controto, serõo solicitodos vio ordem de fornecimento e
deveró ser emitido noto fiscol dos bens entregues, em conformidode com
o soliciÍoçôo do controtodo.

ITEM DESCRI ÇÃo UNIDADE QUANTIDADE

1 n

CONTRATADO: _, inscriio no CNPJ no
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2.1.1 - Os produtos, objeto deste controto, serôo recebidos
porciolmente no oto do entrego e em definitivo opós o volidoçõo
dos mesmos pelo deporlomento competente, sendo considerodo
oberlo o prozo poro pogomento somente opós o recebimento
deÍinitivo, que deve ocorrer em oté 5(cinco) dios.
globol do ojuste.

III- DO VATOR E PAGAMENIO
3.1 - O presente controto lem por volor globol o quontio de Rg

, que sõo oriundos dos ilens do presenle controto,
como segue em suo quontidode e preços unitórios, oboixo:

ITEM DESCRTÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VATOR
UNITÁRIO

VATOR
TOTAT

3.2 - O pogomento dos porcelos do presente controto se doró
opos komile, que teró início com o recebimento definitivo dos itens do
controto, solicitodos no formo do ilem 2.1, emissôo do nolo fiscol o quol
seró encominhodo poro o deportomento de compros, junto com os
comprovontes de regulorio fiscol e trobolhisto do controtodo e opós oo
deportomenlo finonceiro poro liquidoçôo dos despesos.

3.3 - O prozo poro pogomento é de oté 30 (Trinto) dios opos o
recebimento definitivos dos itens solicitodos e oceite do deportomento
de compros no formo do item 2.1.

IV - DO REAJUSTE
4.,| - Os preços iniciolmente controtodos sôo fixos e ineojustóveis no

prozo de um ono contodo do doto limite poro o opresentoçôo dos
propostos.

4.2 - Apos o interregno de um ono, os preÇos iniciois serôo
reojustodos. medionte o oplicoçôo, pelo CONTRATANTE. do índice
INPC/lBGE, exclusivomente poro os obrigoções iniciodos e concluÍdos
opós o oconêncio do onuolidode, com bose no seguinte formulo (ort. 5o
do Decreto n.o 1 .054, de I 994) :

R = V (l- lo) / lo, onde:
R = Volor do reojuste procurodo;
V = Volor conlrotuol o ser reojustodo;
lo = índice iniciol - refere-se oo índice de custos ou de preÇos
correspondente à doto fixodo poro entrego do proposto no licitoçôo;

4.3 - A doto bose do reojusle, seró o de opresentoçÕo do proposlo,
contido no processo de controtoçôo.

v - Dos PRAZOS

rl



O o PREFÊITURÂ }lUNICIPÂL O€

I POSSE
?rw * lry nteos

Geslào 2021/2024

5.1 - Do prozo do controto: O presente conlroto tem vigêncio de
suo ossinoturo oté _ de de

5.2 - Do prozo de execuçôo: O objeto do presente controto seró
reolizodo pelo controtodo pelo prozo de _ de _ de 202_ o _ de _
de 202_.

5.3 - Do prozo de enlrego: Os itens solicitodos, oriundos do presente
conÍroto, deverõo ser entregue em oté _ (_) dios.

5.4 - Prozo poro recebimento definitivo seró de oté 5 (Cinco) dios,
opós o recebimento porciol, no oto do entrego oo deportomento de
compros.

vt- Dos cREDtros oRçAi ENIÁRtos
ó.1 - A despeso ossumido pelo Controtonte com o controtodo em

virtude do presenie ojuste, que é estimodo em R$ _ (_), ocorreró
por conio do seguinte dotoçõo orçomentório:

ó. 1 .1 - A liquidoçôo do despeso oro firmodo ocorrero o
corgo dos recursos provenientes do tesouro municipol.

vlt- DAs coBRrGAÇÕEs DA CONTRATANTE
7.,l - Sôo obrigoções do Controlonte:

i-.
vlfl - DAs coBRtGAÇÕES DA CONTRATADA

8. 1 - Sôo obrigoçôes do Conirotodo:
i-.

IX - GESIÃO DE CONTRAIO
9.1 - O presente controto seró gerido pelo gestor de controtos do

executivo, nomeodo otrovés de portorio poro execuçôo do funçÕo e
tero o fiscolizoçôo do deportomento solicitonte do controtoçôo.

9.1 .l - Os demois deportomentos que venhom o fozer uso do
objeto do presente controto, devem fiscolizor o execuçõo do
mesmo, emitindo relotórios do fiscolizoçõo poro tol.

X - DOS CASOS DE EXilNSÃO DO CONIRAIO
l0.l - O presente conlroto podero ser exlinto otes do prozo do

vigêncio, com devido processo e motivoçõo , ossegurodo controditorio
e omplo defeso, nos cosos oboixo:

| - nõo cumprimento ou cumprimento irregulor de normos
editolícios ou de clóusulos controtuois. de especificoçôes. de
prolelos ou de prozos;

ll - desolendimenio dos determinoçÕes regulores emitidos
pelo outoridode designodo poro ocomponhor e fiscolizor suo
execuçôo ou por ouloridode superior;

nll
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lll - olteroçôo sociol ou modificoçõo do finolidode ou do
eslruturo do empreso que restrinjo suo copocidode de concluir o
controlo;

lV - decretoçôo de folêncio ou de insolvêncio civil,
dissoluçôo do sociedode ou folecimento do controÍodo;

V - coso forÍuito ou forço moior, regulormenle comprovodos,
impedilivos do execuçôo do conlrolo:

Vl - otroso no obtençõo do licenço ombientol, ou
impossibilidode de oblê-lo, ou olÍeroçôo substonciol do
onleprojeto que delo resultor, oindo que obtido no prozo previsio;

Vll - otroso no liberoçoo dos óreos sujeitos o desoproprioçÕo,
o desocupoçÕo ou o servidõo odminiskotivo, ou impossibilidode
de liberoçôo dessos óreos;

Vlll - rozões de inleresse público, jusiificodos pelo outoridode
móximo do órgôo ou do entidode controionÍe;

lX - nôo cumprimento dos obrigoções relolivos à reservo de
corgos previsio em lei, bem como em oulros normos específicos,
poro pessoo com deficiôncio, poro reobililodo do Previdêncio
Sociol ou poro oprendiz.

XI- DA PRORROGAÇÃO
I l.l - O presente controlo nõo seró pronogodo.

xil - Do FoRo
l2.l - Fico eleilo em comum ocordo entre os portes, o foro do

Comorco de Posse de Goiós - GO, com exclusõo de quolqueroutro, poro
dirimir possíveis controvérsios oriundos do execuçôo do presente termo.

E por estorem ossim justos e combinodos, ossinom os porÍes o
presente instrumento em 03 (três) vios de iguol teor poro que surto os
efeitos legois.

Posse - GO, oos dios do mês de de 2O2

CONTRATANIE

CONTRATADO

Testemu n hos:
t")
CPF n.
2')
CPF n.
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í OBJETO

Contratação de empresa especializada em prestaÇão de serviços técnicos de
assessoria administrativa e operacional no âmbito da Prefeitura de Posse e órgãos
governamentais do município, com estruturação do departamento de convênios,
treinamento de pêlo menos um servidor municipal e com uso de tecnologia. Visando à
correta instrução de processos de obtenção de recursos, acompanhamento de
convênios e prestação de contas nas esferas Federal e Estadual dos exercícios
anteriores a 2021 e a Gestão de 2021-2024, acompanhamento e treinamento para uso
dos sistemas SIMEC - (Sistema lntegrado de Monitorâmento ExecuÇão e Controle) e
SIGPC (Sistema de Gerenciamento e Prestação de Contas do FNDE), ElaboraÇão do
Plano de Ações Articuladas (PAR), acompanhamento e treinamento para uso dos
sistemas, SIMEC/PAR Sistema lntegrado de Monitoramento Execução e Controle,
Módulo Obras e Módulo PAR, SIGPC, Sistema de Gerenciamento e Prestação de
Contas do FNDE, com visrtas técnicas conforme necessidade para Secretaria e o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no Municipio de Posse/Go.

2 JUSTIFICATIVA

A contratação de uma assessoria técnica especializada tem como finalidade preparar
açóes para futura execução de projetos que envolvam a transferência de recursos
financeiros do Orçamento Geral da União Federal e do Estado de Goiás para o
Município através de íormalização de convênios, termos de compromissos, termos de
ajustes, termos de adesão, instrumentos similares e programas de ação continuada,
englobando toda a operacionalizaçáo, sistematização, elaboração e cadastramento de
propostas.

A intenção é estabelecer diretrizes que levem a melhorar o desempenho da
AdministraÇáo e do Fundo Municipal de Educação a captação de recursos, com a
adequação dessa instituiçáo às atuais exigências dos órgãos governamentais.
Os serviços prestados devêrão dar suporte operacronal da Administração Municipal no
que se refere à Gestão de Convênios do Governo Federal Plataforma +Brasil, FNDE
(SIMEC/PAR, SIGPC) e Estadual, e consistirá na operacionâlização e manuseio das
plâtaformas de convênios e congêneres desses órgãos.

No tocante à elaboração e acompanhamento de propostas e planos de trabalhos com
vistas à celebração de convênios ou instrumentos similares, estabelecer orientaçóes
precisas para assegurar a perfeita execução desses instrumentos.

Visa-se, de modo amplo, eliminar erros de execuçâo, ampliar o alcance dos
programas na sociedade de Posse/GO e dar celeridade aos processos. Consoante a
isso, a assessoria apontará os caminhos que levam à modernização dos sistemas e

n

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
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processos de trabalho, e orientará para que informações exigidas pela legislação e
necessárias ao gerenciamento possam fluir com rapidez e de forma sistemática, seja
para direcionar o foco da gestáo para resultados, seja para atender as exigências dos
órgãos ê êntidades.

Ite
m

Serviço Desdobramento Prazo de
implement
açáo

PGzo
de
execu
ção

1 Suporte administrativo a todas
as Secretarias municipais na
formataçáo e elaboração de
consultas prévias, propostas,
planos de trabalhos e demais
documentos necessários para a
obtenção de aportes
financeiros, e para as
transmissÕes de dados nos
Sistemas de Convênios do
Governo Federal e Estadual,
visando à captação,
manutenção e prestação de
contas de recursos de ordem
voluntária e provenientes de
emendas parlamentares, de
acordo com as sistemáticas
aprovadas nas respectivas
instituiçÕes nos portais como a
Plataforma+Brasil (SICONV)
(SIMEC/PAR, SIGPC).

Assessoria presencial,
Assessoria por telefone ou e-
mail;
Assessoria na elaboração de
consultas prévias, propostas,
planos de trabalho e demais
documentos;
Assessoria na rnformação dos
dados aos órgãos
governamentais,
Outros serviços que possam
ajudat a compor o plano de
kabalho. as informaçÕes
adicionais ou complementares
para obtenção dos recursos ou
para prestaçáo de contas.

2 Acompanhar e informar,
através de aplicativo ou portal,
sobre os programas e editais
dos governos estadual ou
federal que se adequem ao
porte do Município de Posse, e
que estejam com prazo de
cadastramento aberto, em cada
Minastério, Secretaria ou
Unidade do Estado, onde exista
a possibilidade de pleitear
recursos, Iiberados nos
sistemas como a
Plataforma+Brasil (SICONV)
(SIMEC/PAR, SIGPC),

a) O aplicativo, ou portal poderá
ser disponibilizado pelos órgáos
cedentes (Governo Federal ou
Estadual).

d) todos os dados lbanco de
dados) gerados pelos aplicativos
ou portais pertencerão ao
Município de Posse e deverão,
mediante solicitação formal. ser
repassados, respeitadas as
implicaçóes técnicas, e deverâo
compor pasta de documento
impresso, de forma a viabilizar a
consulta pela Prefeitura sempre
que necessário.

3 Prestação dê consultoria e
assessoria na elaboração das
prestaÇôes dê contas, parciais

Acompanhamento
demandas,
Acompanhamento

das

das

3 ESPECTF]CAçÔES OOS SERVTçOS

3.1 Os serviços a serem executados serão os seguintes:
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e finais, dos recursos obtidos
nas gestÕes anterioÍes a 2021
e a atual gestão de 2021-2024
atravês de propostas
apresentadas aos órgáos da
União e do Estado de Goiás,
inclusive no atendimento de
diligências, quando houver nos
sistemas como a
Plataforma+Brasil (SICONV)
(SIMEC/PAR, SIGPC),

prestaÇÕes de contas;
Acompanhamento de aplicaÇão
dos recursos:
Prestar inÍormaçÕes aos
gestores municrpais acerca dos
recursos obtidos e/ou aplicados;
Acompanhamento de propostas
apresentadas ao Governo,
Resposta a diligências, quando
houver.

4 Subsidiar na elaboração de
emendas para alocação de
recuÍsos no OrÇamento Geral
da Unaáo - OGU, em Íavor do
Município.

Prestar informaçôes necessárias
às Unidades Gêstoras acerca
das possibilidades de captaçâo
de recursos, e demonstrar como
elaborar documentos próprios
para esse fim.

5 Acompanhamento sistemático
dos recursos consignados no
Orçamento Geral da Uniâo -
OGU para o município.

Manter contato com os órgãos
cedentes, de forma própria ou
através dos gestores municapais,
para verificar os andamentos
das solicitaçóes e das liberaçôes
de recursos.

o Acompanhamento sistemático
da situaÇão de adimplêncaa do
Município de Posse junto aos
óÍgãos federais e estaduais,
através do CAUC. CADIN.
SlAFl, SIAPI e outros.

Manter documentação formal
acerca de situaÇêo de
adimplência do município e, em
caso de inadimplência, anformar
imediatamente os órgâos
gestores do município para
sanar as irreqularidades.

7 Subsidiar e acompanhar
sistematicamente o
atendimento de diligências dos
projetos, exceto os projetos de
arquitetura e êngenharia civil.

Conhecer as diligências e
providencaar o atendimento
destas

8 Oraentar na implementaçâo e
operacionalizaÇáo de um
departamento ou Unidade de
Acompanhamento e Controle
de Convênios, Contratos de
Repasse e Termos de
Cooperação e treinamento de
pelo menos 01 servidor
municipal.

A Unidade de Acompanhamento
e ConÍole de Convênios,
Contratos de Repasse e Termos
de Cooperação, da prefeitura de
Posse encontra-se em fase de
amplementação, e a empresa
contratada deverá fornecer os
aportes necêssários para que a
unidade seia implementada e
passe a funcionar, tendo
entendrmento de todos os
meandros para o efetivo
acompanhamento dos
convênios. Gerar arquivos e
organizar. juntamente com os
servidores da prefeitura,
Treinamento dos servidores
lotados no departamento de
convênios da prefeituÍa de
Posse.

90 dias 12
mese



o PREFEIÍURÂ }'UNICIPAL OÉ

I
?onp q iozs /,tàq

9 Produção e processamento de
dados das propostas em
elaboraÇáo pelo Município,
assim como dos convênios já
firmados, em software ou
aplicativo ou nos portais
governamentaas.

A licitante contratada devêrá
realizar inserção sistemática de
dados acerca de todos os
convênios, já firmados ou em
ÍormataÇáo, realizar o
processamento e o tratamento
desses dados. e ensinar a
utilização pelos servidorês da
Prefeitura de Posse nos portais
governamentais, como a
Plataforma+Brasil (SICONV)
(SIMEC/PAR, SIGPC),

10 Orientar a elaboração dos
respectivos termos de
referências, a elaboraçáo de
pesquisas de preços, e a
elaboração dos respectivos
editais de licitaçâo.

Orientar os gestores municipais
quanto às modalidades de
licitaçâo que possam ser
utilizadas pelo MunÍcipio para
efetivaçáo do gasto do
respectivo recurso.
Orientar a Comissáo
Permanente de LicitaçÕes nas
exigências de documentos a Íim
de propiciar a efêtiva inserção
dos dados e futura prestaÇáo de
contas.

90 dias 12
mesê
s

11

Assessoria na utilização do
Sistema SIMEC (Sistema
lntegÍado de Monitoramento,
ExecuÇâo e ContÍole do
Ministério da Educação).

Módulo PAR:
. Assessoria na

elaboração e o
acompanhamento do
Plano de Ações
Articuladas (PAR)
através de profissionais
técnicos especializados,
com estratégias de
assistência técnica e
financeira, visando
oferecer à Secretaria de
Educação um
instrumento de
diagnóstico, de
planejamento da política
educacional e de
gerenciamento das
metas definidas de
forma estratégica;

. Efetivar a conexão com
o sistema nacional de
ensino por meio do
Simec (Sistema
lntegrado de

n
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Mon itoramento,
Execuçâo e Controle), e
elaboração de Planos
de Ações Articuladas ao
FNDE e ao MEC.

Módulo E l. ManutenÇáo:
. Assessoria técnica

relacionada aos
programas de apoio a

novos estabelecimentos
de ensino e novas
turmas de educação
infantil, com o intuito de
angariar recursos para
aqueles
estabelecimentos que
foram construÍdos com
recursos federais e
recém-inaug urados,
abertos a matrículas de
alunos nunca
computados no censo
escolar.

Módulo Obras 2.0:
AssessoÍia à infraestrutura
educacional, acompanhamento
das obras pleiteadas junto ao
MEC/FNDE. em todas as etapas
de execuÇâo, ate a prestaÇâo de
contas.

Assessoria em prestaÇão de
contas por meio do Sistema
SIGPC (Sistema de Gestão de
PrestaÇâo de Contas).

Assessoria técnica nos
programas de apoio financeiro
realizados automaticamente
com base no censo escolar e de
maneira continua ou que nâo
gerem Têrmos de Compromissô
e que tenham suas prestações
de contas realazadas por meio
do SIGPC, tais como PNATE
(Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar). PNAE
(Programa Nacional de
Alímentação Escolar). PDDE
(Programa Dinheiro Dheto na
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Escola), Brasil Carinhoso,
Convênios, módulo E.l.
ManutenÇão, Projovem, entre
outros.

4.2 Para o caso de prestação de serviços na sede da empresa, o corpo técnico da
empresa deverá visitar a Prefeitura de Posse regularmente, no mínimo uma vez a
cada semana ou sempre que convocado pela Contratante, para discutir e levantar as
demandas e acompanhar os pleitos em andamento.

4.3 A licitante contratadâ deverá orientar ao menos 01 servidor do Município de posse,
que será responsável pela intermediação e acompanhamento das informaçóes do
arquivamento de documentos relacionados a convênios.

4.4 F azer inserçáo dos documentos relacionados a convênios, e das informações
correspondêntes, de todos os projetos elaborados, além de respostas e consultas, nas
plataformas governamentais.

4.5 Observar os prazos, acompanhar os procedimentos licitatórios dêsde o início,
atentar para as exigências documenlais, e providenciar a alimentação das plataformas
governamentais acerca dos convênios.

4.6 Observar, diariamente, todas as certidóes da Prefeitura de Posse e demais
documentos para que se eÍetivem as assinaturas de convênios, contratos de repasses
e teÍmos de compromisso.

4.7 Elaborar, mediante acompanhamêntos dos gestores municipais, planos de
trabalho, e providenciar apresentação aos órgãos governamentais, além de
acompanhar o aceite desses planos e a efetivação dos contratos e/ou convênios.

4.8 Alertâr os servidores do município acerca dos prezos, modo de respostas, tanto
diretamente nas plataformas governamentais, quanto por outros meios, como ofícios.

5 DA QUALTFTCAçÃO TÉCMCA

5.1 A empresa interessada deverá comprovar habilitação técnica no desempenho de
atividades correspondentes ao objeto da licitaçáo, da seguinte forma.

r1

,í DA EXECUçAO DOS SERVTçOS

4.1 A contratada deverá disponibilizar os serviços diariamente, de forma contínua e
ininterrupta, na sua própria sede ou na sede da contratante, de segunda-feira a sexta-
feira, no horário de expediente da contratante, podendo, a critério de necessidades
internas, prestar serviços extras sem cobranças a maior do que aquele previsto na
proposta da vencedora.
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a) Apresentação de atestado de capacitação técnicâ-operacional, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante
executado, a qualquer tempo, ou estar executando, na época da abertura do
certame, serviço compatível com o objeto da licitação; OU

b) Apresentação de atestado de capacitaÇão técnica-profissional, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o
profissional executado, a qualquer tempo, ou estar executando, na época da
abertura do certame, serviço compatível com o objeto da licitação.

c) Apresentação de certiÍicação (cursos) relacionados a fiscalização,
acompanhamento, operacionalizaçáo do sistema de convênios Federais e
Gestão Pública Municipal.

d) A empresa deverá apresentar comprovação técnica de que possui em seu
quadro, profissionais que deem suporte técnico nas diversas áreas envolvidas
na prestação dos serviços, como:

1) Ter pelo menos (í ) um Engenheiro Civil;

2) Compor em seu quadro (1) um profissional em Direito;

3) Compor em seu quadro ('l) um Pedagogo,

4) Compor em seu quadro (1) um AdministradoÍ;

5.'1.1 - O profissionais da alínea d, devem estar vinculados a empresa nos
moldês do item 5.2 e aptos a qualquer momento durante a execução do
contrato, expedirem pareceres técnicos/jurídicos conforme a demanda da
administraçáo naquilo que tange os convênios da contratante.

5.2 Para o caso de apresentação de atestado técnico-profissional, deverá ser
comprovado o vínculo desse profissional com a empresa, podendo ser feito numa das
seguintes maneiras.

a) constar do contrato social da empresa;

b) através de cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS,
devidamente autenticadasl

c) através de contrato dê prestação de serviços assinado entre as partes
(empresa e profissional), com as firmas devidamente reconhecidas em
cartório;

d) declaração de contrataçáo Íutura do profissional, desde que com a
anuência deste, com firma devidâmente reconhecida em cartório.

n
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5.3 O (s) atestado (s) apresentado deverá constar, sob pena de inabilitação, a razão
social do órgão que o expedir, CNPJ do órgão ou empresa, nome e o cargo de quem o
firmar, telefone para contato.

5.4 Para o caso de apresentação de atestado técnico-profissional, deverá ser
apresentado o currículo do profissional, demonstrando a experiência na área.

6 DOS PRAZOS

6.'l Os prazos para efetivação dos serviços são aqueles informados no item 3 deste
termo de referências.

6.2 O prazo de vigência do contrato será de 12 mesês, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, se houver interesse das
partes ou necessidades, nos termos do art. 57, ll, da Lei 8.666/93.

7 DAS OBRIGAçOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

a) prestar os serviços de acordo com as determinaÇóes constantes neste termo de
referências, bem como no instrumento convocatório;

b) Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços relacionados no
item 3 deste termo de referências, disponibilizando quaisquer informações em tempo
hábil para cumprimento dos prazos;

c) Responder por quaisquer atos e danos causados à AdministraÇão e/ou a tercêiros,
durãnte a execução dos serviços;

d) Responsabilizar-se por todas as obrigâÇões tributárias decorrentes da contratação,
tais como: salários, obrigações tributárias, sociais, previdenciárias, trabalhistas e de
acidentes de trâbalho, e demais encargos decorrentes dos funcionários envolvidos na
prestação dos serviços objeto deste termo de referências;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condiçôes de habilitação e qualificaÇão exigidas no Processo
Licitatório;

0 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos que se fizerem necessários
ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo í'do art. 65
da Lei 8.666/93, e alterações posteriores;

g) Providenciar capacitação complementar dos seus servidores, sempre que
necessário,

n

7.'1 São obrigaçóes da contratada:
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h) Providenciar capacitação de pelo menos 01 servidor da Prefeitura de posse, para
que possam assumir responsabilidades correspondentes a convênios e manutenção
dos portais dos órgâos governamentais.

7 2 SÃO OBRTGAÇÔES DA CONTRATANTE

a) Proporcionar todas as necessidades para que a contratâda possa desempenhar
seus trabalhos dentro das normas deste termo de referências e do ato convocatório,

b) Disponibilizar todâs as informações e documentos necessários para a instruçáo dos
processos de pleitos, execução e prestação de contas;

c) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços prestados pela conlralada através
de fiscal de contratos;

d) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços de forma parcial
ou total, sempre que houver descumprimento das normas pre-estabelêcidas e no
instrumento convocatório;

e) Realizar os pagamentos dos serviços contratados na forma e prazo previstos neste
termo de referências.

8 DAS QUANTIDADES E VALORES

8.1

Valor total: R$ 259.995,00 (Duzentos e
Novecenlos e Noventa e Cinco reais)

ITEM DESCRTÇÀO UNIDADE QUANTIOADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01 ContÍatação de
empresa especializada
em prestação de
serviços técnicos de
assessoria
administrativa e
operacional no âmbito
da Prefeitura de Posse
ê órgãos
governamentais do
municipio, com
esÍuturaçáo do
departamento de
convênios, treinamento
de pelo menos um
servidor municipal e
com uso de tecnologia,
conforme termo de
referência.

l/ês 12 R$
21.666.25

RS
259 995,00

ValoÍ total R$ 259.995,00

Cinquenta e Nove mil

n



o o PREFEITURÂ t,lUNICIPÀL OE

t] POSSE
?rrp tr; boq rià.as

9 DOS RECURSOS ALOCADOS

9.1 Os recursos necessários para a contratação dos serviços do objeto deste termo de
referências, seráo provenientes do Orçamento Anual do Município, de acordo com a
classificação orçamentária de cada órgão.

í0 DAS COr,rDrÇÔeS Oe PAGATENTO

10.'l Pela execução do contrato, será pâgo à licitante, em moeda correntê, mediante
cheque nominal ou ordem de pagamento, até a data de vencimento, atestados os
serviços pela Unidade Gestora, desde que nâo haja fato impeditivo provocado pela
licitente vencêdora

10.2 O prazo da fatura mensal será ficado em data única, preferencialmente, no dia 30
de cada mês, com carência de três dias. Porém, no último mês de governo, todas as
despesas deverão ser liquidadas e pagas.

10.3 A fatura mensal deverá discriminar as alíquotas dos impostos e contribuições
inclusas no preço. O pagamento somente será efetuado mediante contra
apresentação da fâtura mensal e seus respectivos recibos, sem nenhuma rasura.

10.4 No ato do pagamento será comprovada a manulenção das condiçôes iniciais de

habilitaÇão quanto a situaÇão de regularidade empresa.

10.5 Será utilizado o IPCA em caso de necessidade de reajuste contratual ou outro

índice que o substitua ou o represente.

í1 DAS D|SPOSTÇOES F|NATS

1 1 .1 A empresa se responsabilizará em manter, durante a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigaÇões âssumidas, todas as condições de habilitaçáo e
qualificaçâo exigidas no procedimento licitatório, devendo comunicar à Contratante,
em tempo hábil, qualquer alteração que possa comprometer a manutençáo do
contrato.

nll
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ANEXO II
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
Prefeitura Municipal de Posse
Av. Padre Trajano n.55, Centro, Posse - Goiás

PREGÃO No._/2021_

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa
, inscrita no CNPJ sob o no.

credenciamos o
Senhor , portador da carteira de identidade
no e do CPF(MF) no. _, para nos
representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas,
lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCADO FORA DOS

n

ENVELOPES
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ANEXO ilr
MODELO DE DECLARACÂO PARA FINS DA LEI COMPLEMENTAR

"DEcLARAÇÃo DE MtcRoEMpREsA E EMeREsA DE pEeuENo poRTE',

(Nome / Razão Social) inscrita no
CNPJ no _, por intermédio de seu
representante legal o(a) S(a) ,

portador da carteira de identidade no e CPF no

, DECLARA, para fins do disposto da Lei Complementar
no 12312006 alterada pela Lei 14712014 e no Edital do Pregão Presencial no

sob as sanções administrativa cabíveis e sob as penas da lei,
ser (Microempresa ou empresa de pequeno porte) nos
termos da legislação vigente, nâo possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no § 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 12312006.

de de
2021

(Assinatura do representante legal)

Obs.: A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima,
objetivando os benefícios da Lei Complementar no 12312006, caraclerizará o
crime de que trata do artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa
consistente na aplicaçáo de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do valor
por item da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade
para licitar ou contÍatar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco)
anos.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCADO FORA DOS

o

12312006

ENVELOPES
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ANEXO IV
MoDELo oe oecmnacÃo

A empresa/ Pessoa Física
inscrita no CNPJ (M F ) sob o no. sediada à
Rua/4venida..............no.............., Setor/Bairro.........., na cidade de .............
Estado de DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os
requisitos exigidos no Edital de Pregáo no. I , objeto do Processo
no. I , paru a habilitação, quanto âs condiçÕes de qualificaçâo
juridica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO
ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para
habilitação constante do Edital, ensejará aplicaçáo de penalidade a Declarante.

M u nicípio, .. . ../. ../. . .. .

Nome da Empresa do Representante Legal e Assinatura

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCAOO FORA DOS
ENVELOPES
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ANEXO V
Modelo de Carta de Apresentação da Documentação de Habilitação

Local e Data:

Ao
do Município de Posse

Assunto: Edital - PREGÃO no00 /20

A,/C: Comissão Permanente de Licitação

Após o exame dos termos e condiçÕes do lnstrumento Convocatório da
Licitação Modalidade PREGÃO no 00_/20_, bem como de seus Anexos,
partes integrantes e complementares do mesmo, propomos a executar, objeto
da referida licitação, sob nossa exclusiva responsabilidade.

Para tal fim, apresentamos os documentos de Habilitação como exigidos no
referido Edital.

Nome e assinatura da(s) proponente(s).
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Em atendimento ao disposto no art. 70, inciso XXX|ll da Constituição Federal, e
ainda ao item 6.1 declaramos que a empresa
CNPJ no. , náo emprega menor de í8 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.

Local, de de

Assinatura e Carimbo
(representante legal)

l
,''-)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO
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ANEXO VII
MODELO DO TERMO OE RESPONSABILIDADE

I

À
Comissão Permanente de Licitaçáo
PREGÃO N' _1202_
ABERTURA: _l_1202_

de Responsabilidade,
presente Edital.

(nome da empresa), vem através deste Termo
garantir a _ e condições estabelecidas no

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

, em _ de _de

Assinatura do Rep. Legal da empresa

TERMO DE RESPONSABILIDADE
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÂO DE |NEX|STÊNC|A DE VíNCULO

u

À
Comissão Permanente de Licitaçáo
PREGÃO N" 00_/202_
ABERTURA: I t202

Objeto

Empresa.......... CNPJ no.......... situada na

Estado de representado por seu(sua) titular
Sr.(a)............... (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira
de ldentidade no................................, CPF no , DECLARA que
não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado
de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus efeitos
jurídicos e legais.

de de

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO IX

A
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO N" 00_/202_
ABERTURA: t 1202

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÂO |MPED|MENTO

Objeto

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não
incorre em qualquer das seguintes situaçÕes:

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de

participaçáo em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos
últimos dois anos;

c) lmpedida de licitar, de acordo com o art. 90 da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteraçÕes.

Nos termos do art. 55, inciso Xll, da Lei no 8.666/93 e suas
alterações, comprometo-me a informar a ocorrência de fato superveniente,
impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no Edital.
Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente.

de de

Assinatura do Representante Legal da Empresa

rl
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

"Que entre si celebram o -------------------------
- e a Empresa/pessoa fisica............".

I- PREAMBULO
, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob

on,o situado nesta cidade, na Rua Goiás, n. o 33/35, Centro,

, doravante denominado CONTRATANTE;

representado pelo(a) S(a)
no CPF(MF) sob o no.

domiciliado na

representada por

no

portado(a) da Cl RGprofissão,
SSP/ e CPF no

Bairro
residente e

na cidade de
, Estado de _, doravante denominada

CONTRATADA.

II- DA FUNDAMENTAÇAO LEGAL
2.1 - O presente contrato é originário da licitaçáo

modalidade PREGÃO, Edital no. _l_, processo no / e
tem sua fundamentação na Lei n. 10.520102 e subsidiariamente as normas da
Lei n' 8.666/93, Lei Complementar no. 12312006 alterada pela Lei 14712014, e
alteraÇôes posteriores.

III - DO LOCAL E DATA
3.1 - Lavrado e assinado aos dias do mês de

Prefeitura de

IV - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
4.1 - Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o

fornecimento pela CONTRATADA ao CONTRATADO dos itens licitados
constantes do Anexo I (TERMO DE REFERENCIA) do presente Edital e
devidamente homologados no procêsso em tela, a saber:

destinados a
cujo fornecimento será efetuado nas quantidades solicitadas pelo
CONTRATANTE, conforme a tabela abaixo:

do ano de na sede da

v - cLÁusuLA QUTNTA - DAS CONDTÇÕES DE FORNECTMENTO

u

ffi
ilt
t[1 n

- A Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob no. _,
estabelecida à_ oo. _, Bairro _, na
cidade de , Estado de neste ato

domiciliado na

XXXXXXXXXXX - Goiás.
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5.1 - A CONTRATADA se obriga a prestar
descritos na cláusula anterior, mediante solicitação escrita da Administração
Municipal de

5.2 - Nenhum serviço será prestado sem autorizaçáo da
Administração Municipal de XXXXXXXXXXX /

, com previsão de _ (-) meses de trabalho
divididos em parcelas mensais de R$ _ (_)

vil - cLÁusuLA sÉTtMA - DAS CONDTÇOES DE PAGAMENTO
7.1 - DO OBJETO
7.1 .1 - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA em

até 30 dias após a entrega dos objetos na forma estabelecida no presente
contrato, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, mediante
apresentação das faturas/notas fiscais respectivas.

7.1 .2 - O pagamento será efetuado pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, mediante os documentos.

7.1 .3 - A licitante estará sujeita ainda à retençáo dos
valores devidos ao INSS, na forma disciplinada por aquele órgão sobre a
parcela dos serviços, bem como à retenção do lmposto Sobre Serviços (lSS),
devido ao Município de XXXXXXXXXXX - GO.

7 .1 .4 - A efetivação dos pagamentos fica condicionada à
comprovação pela licitante contÍatada de que se encontra em situação regular
para com o Fundo de Garantia - FGTS e para com a Previdência Social, nos
termos da legislação vigente.

7.1.5 - A nota fiscal deverá conter ainda o número do
processo licitatório e do Pregão a que se referem e acompanhada da
respectiva autorização de fornecimento.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E
PRORROGAÇÃO

instrumento de contrato será fornecido de
tt

do objeto deste
até a data de

tl

responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.
5.3 - A CONTRATADA é obrigada a atender a solicitaçâo

do órgão, até 02 (duas) horas após a solicitação, ficando sujeita as penalidades
e multas na cláusula oitava, caso nâo atenda.

5.4 - A CONTRATADA não poderá transferir a
responsabilidade do serviço prestado nem protelar sua prestação.

VI - CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
6. í - O valor total dos itens é no valor de R$

8.1 -O
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8.2 - O presente contrato poderá ser prorrogado, com
interesse comum das partes, nas conformidades e prazos da Lei 8.666/93, art.
57.

exercício de _, assim classificadas

x - cLÁusuLA DÉctMA - DAS OBR|GAÇOES, PENALTDADES E MULTAS
10.1 - DAS OBRtcAÇOES DO CONTRATANTE

10.1.1 Efetuar o pagamento na forma e condiçóes
contratadas

10.21 - DAS OBRTGAÇóES DA CONTRATADA

10.2 - Realizar o fornecimento do
na forma proposta e aqui contratada.

10.2.2 - Apresentar a fatura preenchida de forma correta ê
em valores correspondentes aos anotados nas requisiçôes, em tempo de
serem processadas;

10.2.3 - Atender de imediato a requisição e em nenhuma
hipótese atrasar o atendimento.

,10.3 DAS PENALIDADES E MULTAS

í0.3.1 - A pena de multa será de 2% (dois por cento) por
descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato;

10.3.2 - A aplicação das multas independerá de qualquer
interpretação Administrativa, notificação ou protesto judicial sendo exigível
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa;

í0.3.3 - A importância relativa à multa será descontada
dos recebimentos a que a firma tiver direito competindo-lhe, no caso de
insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na tesouraria da Prefeitura, no
prazo de 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da notificação;

10.3.4 - As multas e demais penalidades aqui prescritas
serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou penais cabíveis ou de
processo administrativo;

11

IX - CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS
9.1 - Os objetos deste lnstrumento de Contrato terão seus

custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o
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10.3.5 - Da pena de multa caberá recurso interposto junto
à _, obedecendo ao prazo da notificação, o qual
deverá ser entregue na Secretaria de Administraçáo e Planejamento;

10.3.6 - A reincidência da empresa na prática de atos
sujeitos à notificação de multa, dará motivo à declaração de inidoneidade e
impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de 02 (dois) anos;

XI_ CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO
11.í - O CONTRATADO poderá declarar rescindido o

prêsente contrato, por motivo de:

contratuais;
11.1 .1 - A CONTRATADA náo cumprir as disposiçôes

11.1 .2 - Atraso superior a 03 (três) dias na entrega dos
objetos;

11 .1 .3 - Sub-contratação total ou parcial do fornecimento;

11.1 .4 - Fornecimento do objeto sem requisição do órgão
encarregado do controle, com o respectivo visto da autoridade competente
para autorização da Empresa;

1 'l .1 .6 - Decretação de falência da Empresa
instauração de insolvência civil dos proprietários;

oua

11.1 .7 - RazÕes de interesse público de alta relevância e
amplo conhecimento devidamente justificadas;

11.2 - A CONTRATADA
presente contrato por motivo de:

poderá declarar rescindido o

'1 1 .2.1 - Atraso no pagamento das faturas;

11 .2.2 - A rescisão poderá ser feita por acordo entre as
partes, ou judiciais nos termos da legislação.

xil - CLAUSULA DOZE - DA ALTERAÇAO CONTRATUAL

12.1 - O prêsente contrato poderá ser alterado
unilateralmente pelo município, ou por acordo, na forma da Lei;

12.1.2 - As alteraçÕes
Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei.

serão processadas através de

rl

11.1.5 - Dissolução da sociedade ou falecimento dos
proprietários ou responsáveis;
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13.1 - A fiscalização do fornecimento ficará a cargo da

Secretaria Municipal de
Contrato, Sr.

através do Gestor de
, que fiscalizará a entrega

xu - cLÁusuLA QUARTA - OBRTGAÇOES DO CONTRATO
14.1 - Obrigações da Contratada:

a) Prestar os serviços de acordo com as determinaçÕes
constantes neste termo de referências, bem como no
instrumento convocatório;

b) Cumprir rigorosamente e responsabilizar-sê por todos os
serviços relacionados no item 3 deste termo de referências,
disponibilizando quaisquer informações em tempo hábil para
cumprimento dos prazos;

c) Responder por quaisquer atos e danos causados à
Administraçáo e/ou a terceiros, durante a execuçáo dos
serviços;

d) Responsabilizar-se por todas as obrigaçôes tributárias
decorrentes da contratação, tais como: salários, obrigaçÕes
tributárias, sociais, previdenciárias, trabalhistas e de
acidentes de trabalho, e demais encargos decorrentes dos
funcionários envolvidos na prestaçáo dos serviços objeto
deste termo de referências;

e) Manter, durante toda a execuçáo do contrato,
compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas todas as
condições de habilitaçáo e qualificação exigidas no Processo
Licitatório;

f) Aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, acréscimos
que se fizerem necessários ao valor do objeto contratado,
dentÍo dos limites previstos no parágrafo 1" do art. 65 da Lei
8.666/93, e alteraÇões posteriores;

S) Providenciar capacitação complementar dos seus
servidores, sempre que necessário;

n
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h) Providenciar capacitação de pelo menos 01 servidor da
Prefeitura de Posse, para que possam assumir
responsabilidades correspondentes a convênios e
manutenção dos portais dos órgãos governamentais.

14.2 - Obrigações da Contratante:

a) Proporcionar todas as necessidades para que a
contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das
normas deste termo de referências e do ato convocatório;

b) Disponibilizar todas as informaçÕes e documentos
necessários para a instrução dos processos de pleitos,
execução e prestaçáo de contas;

c) Acompanhar e fiscalizar a prestaçáo dos serviços
prestados pela contratada através de fiscal de contratos;

d) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução
dos serviços de forma parcial ou total, sempre que houver
descumprimento das normas pré-estabelecidas e no
instrumento convocatório;

e) Realizar os pagamentos dos serviços contratados na
forma e prazo previstos neste termo de referências.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INADIMPLÊNCIA
15.1 - Aplicam-se no caso de inadimplência da

CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais o
disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações
posteriores.

XV - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNC|A
16.í - O presente instrumento de contrato terá vigência de

atéll
XVI- CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA _ DO FORO

17 .1 - Fica eleito o foro da Comarca de Posse de Goiás,
Goiás com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para
dirimir as causas resultantes deste instrumento.

17.2 - As partes declaram estar de pleno acordo com as
condições do contrato, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.
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XXXXXXXXXXX, de de

- Contratante -

Contratado -
TESTEMUNHAS
NOME:
CPF :

NOME:
CPF :
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ANEXO XI
MODELO DE PROPOSTA

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL no I

lntêressado:
Endereço:
CPF/CNPJ

OBJETO:

VALOR TOTAL,,.,,,, R$

VALIDADE DA PROPOSTA

coNDrÇoES DE PAGAMENTO

Carimbo do CNPJ/CPF: Declaro (amos) que é da nossa responsabilidade os
preços e condições acima descritas

Carimbo e Assinatura

r1 POSSE

ITEM UNI. QUANTI. DESCRTÇÃO VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL


