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tr[]iTAL.

PROCESSO ADMIN|STRATilri,.i' ;t l-!ç,r'r ,t,:li0 tr['" 0112021

MODALIDADE CONVITE nc Êx,r?ü71

T|PO DE LlClrAÇÃO: MENOR. PREÇo

Dia e Hora pa!.a Recebtmento r{os Envelopes: Ate o dia 12 de janeiro de 2021 às
09h00.

Data e Hora para Término do Crerlenclamento: Até o dia 12 de janeiro de 2021 às
09h00

lnformações: Telefax (33) 3246-ú066 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo) ou e-mail:
licitasfm2O 1 7@gmail. com.

Local: Rua Frei lnocêncio, n"2it6. Centro - Prefeitr-rra Municipal de São Felix de li4inas-
MG.

Legislação Aplicável: Lei Í:ederai no. 8.666193 e posteriores alterações, Lei

Complementar no. 101/00, Lei Compiementar no. 12312006 e posteriores alteraçÕes e
Lei Federal no 12.527t2011.

1 .. PRHÀMBULÜ

í.í. A Comissão Permanente cle i^icítaçÕes, conforme designação do Senhor Prefeito,

torna público para conhecimenro dos interessados que realizará procedimento de
licitação na modalidade Convite. do tipo ÍVlencr Preço, para contratação de empresa
para prestação de serviços especializados de assessoria em Contabilidade Aplicada ao

Setor Público, para atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao

Setor Público - NBCASP.

1.2. Os envelopes serão identificacJos da serguinte forma

1.2.1. Envelope no. 01 - Docunrentos oe Habilítação;

1.2.2, Envelope no. 02 - Proposta de Preços

1.2.3. Os enveiopes deverão ser Êntr(:,ítue'i à Comissão Perrnanente de Licitação, na
sede da Prefeitura, situada na Rua Frei inocêncio, 236-- Centro - São Felix de
Minas/ltIG, até às 09h00 do dia 15 cie,: abrit de 2019.

í.3. O início da sessão para ai:ertuÍa to Hrrvelcpe no.01 contendo os
Habilitação ocorrerá às 09h00 an ,Jia 12 de janeiro de 2021, seguind,
abertura do Envelope no. ü2 er:ntr:ric:<.r ..i Proposta de Preços, desde
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desistência expressa de interposiçâo cie recursos pelos proponentes,
previsto no inciso lll do art. 43, da [-ei Federal no 8.666/93.

1.4. Caso não haja desistêncr;r ,;.,i i:irê i.r-.':l o ite,'m anterior, cabe recurso no prazo de

02 (dois) dias úteis contadci r:til pr,-'iica:ãr' do rr,sultado do respectivo julgamento será
feita no quadro de avisr: ç16 i';'-6{ai1'üi'â í,Iunicipai, salvo se presentes os prepostos dos

licitantes no ato em que toi tonlarla a decisão, quando poderá ser feita por

comunicaÇão direta aos interessados e iavrada em ata.

í.5. lnterposto, o recurso sei"a cornunicado âos demais licitantes, que poderão

impugná-lo no prazo de 02 (dcisr i:lias úteris e será marcado novo dia e horário para
julgamento, que será publiura,;io riii quaoro de avisos da Prefeitura Municipal ou

com un icação formal coni cclln pi'ti di:; o,'lio tle,'eceb i ntento.

2 - otsJETo

2.1 - Constitui objeto dessa licitação a contratação de empresa para prestação de

serviços especializados de assessoria ern Contabrlidade Aplicada ao Setor Público,
para atendimento às Normas *,rrar,iklras cj,,: Contabiíidade Aplicadas ao Setor Público -
NBCASP.

.:. .:] ].: 
. :1..: . 3..CONHçÔES H fi'.E§,TF{iÇOES DE PAR.T:.IGIP ÃO

3.1 - Restrições - Não pcderà* p*irticioar cieste Pi"ocesso Administrativo de Licitação
empresas:

3.1.1 - Declaradas inidôneas de +ci'rco cci'n o previsto no inciso lV do art.87 da Lei

Federal no. 8.666/93 e qr.re náci tenr a sua ldoneidade restabelecida;

3.1.2 - Com falência decretacia

3.1.3 - Em consorcio"

3.1.4 - Que não possuírena reglst.,:r juntc orgão de classe no Estado sede e não

estiverem em situação regular.

3.2 - Condições - poderão $artir:Êtrr,r,v ,Jes-ía licitação:

3.2.1 - Empresas cadastradas rlÕ lt4unicÍpio de São Félix de fi/inas ou as que
atenderem a todas as condiçoi*s exigicias neste edital, observada a necessária
qualificação.

4.1 - Nos termos do §'lü,1.> art. í,i cla Lei Feeerai no. 8.666/93 qualquer
parte legítima para impugnar e:ste Edital por irregularidade, devendo p

pedido ate 05 (cinco) dias uteis ;ln'(es ia data estabelecida para a

Rua Frei Inocêncio" 23i; .- fi:n1rír - "t'Êl I í:r3] 3,'11,6( !1(tú ." CEFI 35,275-000 - CNPf : O1.61.3,1.2L|OOO1-71- .\
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envelopes, devendo a Comissão Permanente de i-icitação ou autoridade
julgar e responder a impugnaçár: ern até 03 (três) dias uteis.

4.2 - Nos termos do § 2o 1';,i,,':iÍ', 1 'Ja l.: rr:di're i r.lo. 8.666/93 decairá do direito de
impugnar os termos deste ri;ii.;.rl ,., icitirrlr Qtiê r^ã.r o fizer até o segundo dia Útil que
anteceder a data estabeleci ',,i r',i,'-,, a e'rtrega dos envelopes, para a comunicação de
eventuais falhas ou irregularidacleri; que viciarianr este Edital, hipotese em que tal
comunicação não terá efeito de recut'sct.

4.3 - A intenção de impugnaç:io <.ic Edital so será aceita se acompanhada das razões
fundamentadas e o que se í.Eir,,r('e ccÍr a impugnação, cabendo à CPL manifestar
preliminarmente sobre a ac.eila;.:iir''F: rt: üas 'rtpuEnaçÕes.

4.4 - A Comissão Permanenre i..€: r-icrtaçao dehi:erai'á preliminarmente sobre a petição
de impugnação e encamirrhara üs arltos à autoriqade competente para apreciação.

5 - APRE§ENTAçÃO DÂ nOCL,Ir#HNTAÇÃ$ tlE HABlLlraÇÃO E DA PROPOSTA
DE PREÇO.

5.1 - Na data, hora e locâi ii,:il: i, ;i fl')ir"r i:Ciiai. os iicitantes interessados poderão
apresentar a documentação f.,(:r ;:'i(rtrryleclil: de $eu t'epresentante legal ou procurador
devidamente habilitado ou cred,.;rr,;:ir,rclc, acornpanliacio de documento que comprova tal
competência para praticar atr: ertt ir()rtle da entpresa.

5.2 - Em cada sessão, o .ici.arr:,e -;rl{jÊiÍá :it1 í'azei' representar por apenas um preposto,
o qual, munido de documeriif (::';: ;hç) ot;tcrgue esta qualidade, e de sua cédula de
identidade ou documento :'..,ii,..?t,lnt.. úliTr fitc', ;oderá participar do processo
licitatório, respondendo, cies;sa ii)r. r,i, pairai rocio e quaiquer efeito de direito.

5.3 - A documentação devê sc,r íipr,?re.trca ern J2 (dois) envelopes distintos, opacos,
lacrados constando o enoereço íto r.lrgão iicitante e à atenção da Comissão
Permanente de Licitação.

5.4 - Os envelopes devem ccílieí '€;spÉctivamente:

5.4.1 - Envelope no. 1 - docu;r:errt;.11:;g (r: rabrlitaçãcl;

5.4.2 - Envelope no. 2 - proposta âc-' rrrr:çc.

5.4.3 - Os envelopes deverãr: cotri;:i a 6egi,irtte iclentificação

5.4.3.í. Envelope no. 0{

DOCUMENTOS DE HABIL5gir r; iii i

Prefeitura Municipal de São Felix,':!e fr,/linas - ÍúG
Att. Comissão Permanente de .ici'*açáo
Processo Administrativo de Lir;i+;,1ç;.:: r'i ' ;J"l i')ü:11"

RuaFreilnocêncio,236-cpr1r.r-Tr' '-131.i?4t-iq(]frÉ -f.çP:7i.,275-000-CNPf:OL,6í3,12UO0OI-77
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Modalidade de Licitação: Coi:vi'ie r') ü1t24',i.1

IDENTIFIC o DA l-lÇlflatt'r':

5.4.3.2. Envelope no. 02

PROPOSTA DE PREÇC$

Prefeitura Municipal de Sãc l:ori;' 'i.: í\4inas - MG
Att. Comissão Permanente ti; ri, '.t âü
Processo Administrativo de L.i,:;i *.'-.- t'lo. y'2A21
Modalidade de Licitação: Cori'..iirír ','' C1r2Ül''1.

TDENTTFTCAÇÃO DA LTCTTANTH

5.5 - Os documentos soliciti,":.r r''êr1, s*i apresentados em original ou por qualquer
processo de cópra, autentic:al'e ítr;i' :ai"l,:ilr;';onpelente ou por membro da Comissão
Permanente de Licitação dc oi"gai: ';.:itar'iÊr )u pLrt)ii(:ação em orgão da ímprensa oficial.

5.6 - A documentação deve ser âpresentada sem emendas ou rasuras e devem ser
apresentados, unicamente, os ctncumentos solicitados, evitando-se a inclusão de
documentos supérfluos ou d ispen:;á'ir;ts.

6 - HABTLTTAçÃO

6.1 - HABILITA,çÃ0 JURit.,lil;r,

6.1.1 - Cópia da Cédula de ,iç;rri;tiiltle cios socios c{a emptesa;

6.1.2 - Copia do R.egistrcr ür:rnr:''tr,:ri, rro caso de tirma individual,

6.í.3 - Copia dr: ato consiii.ii:;,.,r, e:;i:lir,:ío ot.; cr:ntrato social consolidado, em se
tratando de sociedades corr Ír r: irs, e no caso, de sociedades por açÕes,
acompanhado oe docurnenros üe vleiçiic de seus aclministradores;

6.1.4 - Inscrição do ato const,iüiívo, rlo caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercír:ir:i'

6.1.5 - Declaraçâo cle ine.*,is.. " r'. , ,' I 1'11'6r-r.;4ir3r1{9.

6.2 - HABlLlTAÇÁo Rf;!,-À'i"ri.,, r, Ê,üi.l{.}1.dRtD.{rrH FI§CAL E TRABALHISTA

6.2.1 - Prova cle insericão rr:-r i nJr,',, .-. podendo ser emitido ou conferido vi
oficiais;

RuaFtei.rrÍ)c3nci,,.,2:.Í-.'t, r I . li:i r"rtiri..-Í'ti'f"1 r.??r-000-GNPJ:o1.613.12t/Úool-71
. . -,-t ..,..',,-.:.,í
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6.2.2 - prova de regularidade pa"ã üüm a Fazenda Federal e a Dívida A
(Certidão Conjunta de Regrrla:i:'i: ii,'r üom c..: Tribr-rtos Federais, a União e ContribuiçÕes
Previdenciárias - INSS) do dr',tir:',§ r)Lt seie da êffipr1s52 proponente;

6.2.3 - Prova de regularide ll irüi"r r:onr 1i:sqs,1:l;; Estadual ou outra equivalente na

forma da Lei;

6.2.4 - Prova cle regularidade i-rarlr com a Fazenda Municipal (ceftidão de quitação de
tributos e contrtbuiçÕes munic:ípaisi. ila sede da iicitante.

6.2.5 - Prova de regulandail;, É ,i.,,â ,c i:undo dt: Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS, demonstrando situa:ê(-, ,êi,J' i' ii,J cilrfipriinerrto dos encargos sociais instituídos
por lei;

6.2.6 - Prova de inexistêrrcia de debitos inadimpliCos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apfeserrtação de çeÍr'râo neçativa íCt(DT), nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis «lo'fr'rr'-rí.,ii'r:'. aprouodit pe!;: ilecreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, (Certidão Negativa, dt'.'er:rto -!'rabalhista - CNDT) de acordo com a Lei n'
_.440 de 07 cie julho cie 2[r I :

6.2.7 - Declaração, contorrne ':-r,:,."lero 
eill cumprimento à Lei Federal no.9.854/99, de

que não emprega rnão-de-ohrri dÊr rnenores. ou empregando-a, cumpre a disposição
expressada no inciso I dr: § :3" '1 a.f,. ?ll'7. coi';': observância na norma estatuída no

inciso XXXIll do a11. 70 da Cr.:,t"s't''.iiçí',: l-,::,:'1-3i1.

6.2.8 - Se a empresa pret:,n1,:;' ;,,; r trlii:âr .:k;s bencfícios previstos nos arl. 42 a 45 da
Lei Complementar no.123, o,;:r "r.ii :,c,le;errl;rcr i.:2006, se enquadrando em Empresa
de Pequeno Porte - EPF' orr [/lrcr.:cirpres:rr - MH, ,Ceverá apresentar fora do envelope
de habilitação, declaraçác., en'tillüa peio responsávei legal ou por Profissional da

Contabilidaoe responsáv'el lr*i:r t:r;rritr-rraçáo oa Eriroresa, conforme Anexo Vl deste
edital, sob pena de nar: Fr;,:,o; '.rtrizà.r tlt;s benefícios caso não apresente tal
documentaçáo, náo senclo it'.,.:i.:i -: I.,;,l.ji irla;iltiação

6.2.9 - Os benefícios conceriiri^rí'i Jr,,ia Lei ,;orrrprernentar no. 123, de 14 de dezembro
de 2006 serâo aceitos t."r; ,-1:,; :,i;;lç.l à prrioosta de preços, excluindo qualquer
possibilidade de ctuestionarilFrrti t,''-'t'1it)o

6.3 HABILIT/\ÇI\ü ${iis,,l;'i"lr/ rq cr {:}i.:ÂL.li:lü-d,Ü4lc TÉC
FINANCEIRA

6.3.í - Registro ou inscriçãn r r (:, i.ir,lJc i:r' ,f:ssic:-al competente (CRC da empresa);

6.3.2 - Certidáo negativa dr: falên':',;r cr-r cc*rcordata expedida pelo distribuidorda sede
da pessoa juríciica, corn data náii: ::uperior í60 sesuenta dias) a contar a data de sua
emrssao

6.4 - A Corrrissão Permarrer;i ' .,, . ,i,ir,i'.-i. ,:., a Cantroladoria Geral poderá
Licitantes documentos originii:; pir''s avei"ic:;ação da legalidade, solicitar com

r

Ru;r Fr"ei Jnocêni:i*. 2ii - r:i,1rl, . I i " : i.!.f.' ; ,iií , :.. ll: i i§.,í!0f,r - Clrlpl: OL,613.121/0OAL7í,
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ou informaçÕes adicionais, d';scie eii,t visÉtr, a ilus;trer ou detalhar alguma
prestada nas propostas inclu;nrlr ia 1-rossibilidade rle diligência à sede da Empresa

7 - PROPOSTA DE PREÇrt1

7.1 - O licitante deverá estf"'r. ;:: crpr'?s?l1tâf a sua proposta de preços, em envelope
de número A2, opaco, deviçlar'rier'.tc ia;r'adc, c,cfir identificação externa da Licitação,
além do texto "Proposta de Fr,3Çotr".

7.1.1 - O critério de acelrar;,li:rrrr.,e de envelopes usuais por parte de licitantes
interessados será defirriclo ' ç; ,, I I n:1c '' â'refl(lo 'azâo para invocar desclassificação
de licitantes.

7.2 - A Proposta de PreÇos rr,ov'iirâ contF-r'inorcaçáo cios preços unitário (mensal) e
global (exercício de 2Õ2'i) Cus seívrços, expressa em reais (R$), em algarismos e por

extenso.

7.3 - Os preços propostüs üfriji:írr:rác todas as cespesas e custos do licitante, tais
cOmO: taxas, inrpostos, Ítri t , i.r ,"'riiterl;,,.S encargOs sobre saláriOs, CuStoS

indiretos, honorários.

7.3.1 - Não inciui no objeto cie,*ta l:c;rtaE:;it l':, fornecirnento de software pelo contratado.

7.4 - Entende-se por coÍnposiç61ç1 rrão pel'centual a discriminação de todos os serviços,
equipamentos, nrão de ot,r.:r, ,irrrit eilcarüos, ;crrespondentes a todos oS itens
constantes da proposta cje t'(::í:r,

7.5 - Os licitantes deverão r-r,tj,inl ,:,":,'â Dr'(.tio§,târ r)í,ri observância aos preços máximos
constantesnesteEdital Çuê r;,,'..i; .'-:üü;11"i:,áÍiÊde'1,álculodaproposta.

7.6 - Na elaboração cla prepos':a ,Je preÇ(is o Licitante nâo deve considerar qualquer
benefício fiscai no ârnbito da Lirriác,. ':io Éstado e do ívlunicípio.

7.7 - O licitanie deve conr!,:1Í;: '.Dr r;c,sriin'ill'elaboração da proposta preços, o
regime fiscal vigente no Pais.

7.8 -A Proposta oe Preçcs i:ii:.vr:,r:i ( j1ç,'.i::r,âíJâ L* a{ii:,inãda pelo representante legal da
Empresa, caso nâo tenha assir',atuia pcl,lerá ser assinada pelo representante legal,
caso se negue, será releitaoil ;r r:r'r:cost+.

7.9 - Se o preço nnensal e ('' . ;,; - -,,,;i;'rl, i,idicadi:s pelo Licitante, não corresponderem
entre si, apenas o preçü rlíii.,:Ér! '.:tjr,:" ii{.ii;}iic,, cürrsiderando a Comissão Permanente de
Licitação, como preÇo totai aclr,:ri;-., r,,s".rlt3;1le Cr: valcr mensal multiplicado pelo período
de vigência do {utrrrr.r contrat :

7.10. A valicjar:e oa Propclsi;i ri*l |:.eÇ'-r i'ráo oociera ser inferior a 60 (sessenta
corridos, contados a p:ar'üt o:i -,i.:,.íl ,ii.i ",iilrli-it;t'a das iJropostas, e esse prazo
prorrogado, desde que por i"rrr-,is" i;r,r,)i'(fu] cit'rtre a Administração e o Licitante

Rua F'rei ilucencjr),231i -.:rr.;r .. u



7.11. A proposta de preços ir,Í'É r,,*rificâc;r quanto a eventuais erros ou
entre valores grafados em -lirrii"is;:rL)s ê pol- ,,ixtr+nso, sendo ato discricionário da
comissão a sua aceitabilidatr':

7.12 - Constatada discrepÉ rrle ;Í ,t o; vroÍer, ;i.r''aclos em algarismo e o valor por

extenso pertinente às oferta,i, il",,;,.;iilas neste Erjltal, prevalecerá o valor por extenso,
desde que haja compatibilidade.Je vrloies 'azoáveis.

7.13 - Serâo corrigidos ar.ltcrnalicarrrenie, peia Comissáo, quaisquer erros de soma

e/ou multiplicaçáo.

7.14 - A Comissão Permiii-,:,r,.:: C Licitaçáo r.iesciassificará as propostas que não

atenderem às exigências es,aneir: ' ,r- âs r1É;Í ie ú-L-i t; rl e seus Anexos.

7,15 - Será desclassifrcacta a Fruposr"a cie Freços que

7 .15.'l - Nãg obeoe«:er ás c,)It^,': q ',1' ,:g!;ir':rieciCa; no edital;

7.15,2 - NãO apreSenta[ Jlí:r),i; it:ll. err'' n,reJa Corrente naCiOnal, em algarismo,

apuradO à data de sua âpí,:)':,'.'i. .; ,, §:iij' .-ic,U:".i(: cle qualquer encargO finanCeiro OU

preViSãO inflaCionária, OU :1.i."."i: '.;*' iii'-ri1;:, ê() ,l;-;iOr' máXimO eStimadO paÍa eSSa

contratação que e de R$. 10üí") 0ir íçrto mil reais) nrensais por um período de 10

meses, totalizando [{$: 96.0t10 üi, inoventa e seis rntt reais).

7.15.3 fOf manileStamente ü{1r,,,)..jiir;ijS eXLesSivC,§:

7.15.3.1 será çonsicjerardc 'i,''-,' i:.).oi;Ç:;i,'{ ae;,.itrc: que; for superior ao valor total

apurado pelo fulunicípio, t,r"ri i,,-'"u. . ;,tr i ; ,..i: 'i;: e ;:tiilal.

I - PROCE§§AMEM'I"O ti,ü ;i;1..'.1;i illf:,li'ilt i-!A ul{-ltT4ç69

8.í-Alicitação$erá
procedimentos.

'iritãa:r ;:or'ri observância dos seguintes

8.1.í - abeftura dos env'e;rJrr ir., .r ' .er.-i:i ;t dot,r.,Ír',entaÇão relativa à habilitação das
Licitantes e sua apreciaÇâo;

8.1.2 - abei-iu'a dC)$ ín,!\..ei(,rrriti :;-r'liiiíiil{, ?g iii"pcsLas de preços dos Licitantes
habilitadas, desde que transr;cr,iCr: ] Í-irã,lo senr interposição de recurso, ou tenha
haVidO deSiStêrt,:tA expfeSS«l .,u .; ..rt, J i-:;i:,i.'r',SDlr-l (lüS !'eCUfSOS intefpOStOS;

8.í.3 - verificação da confc;,ir'' ',1*:s1,,f ie,r',14 pio,)clitâ Ce preços com os requisitos do

Edital, proÍnovendo-se I ríi',, '-5i'rr,:;ãc rrãrl propostas desconformes ou
incompativeis:

8.1.4 - julgarnento e classrficaçau rir,s proposlas üe píeÇos de acordo com os
de avaliação esta oelecid os !'ir.r';i.r,,l:' I ; [:'t l,

Ruiil'ir,i .;l{r.êtjiti(},'23{, -:.. J r:. , .-iJ;ir ;,:;. .:t. ,,,:,;li3-jt}t'l -CNP!:01.613,L2t/40O1-7\
.,.'1. s,'.r í:ri' ';11r.0a., t,'
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8.í.5 - a deliberaÇão da autoridecie competente quanto à adjudicação e

homologação da Licitação. ,'l;;1' :::. quÊ iiansc'-)rriic) 0 ptazo sem interposição de
feCUrSO, OU tenha havidO r{;r;.i,:i: }.i.,,â e:r::;e$Süj Ol ApoS O jUlgamento dOS TêCUfSOS

interpostos.

8.1.6 - A abertura dos êi,:::l"i',,,':, ücrrtr-'tt!o # cr.!cuÍTlentação de habilitação e as
propostas de preÇos seríi; ::r:rii :adas sernÊre em atos públicos previamente

designados, dos quais se lavrar,ao atas circunstanciadas, assinadas pelos Licitantes
presentes, salvo em condiÇces qije se nerarem ou cieixarem o ambiente da licitação
antes do encerramenlo e peli;; , 'l,r;l"ri1Í(-§ da Üonitssao'

8.1.7 - É facultada à Comissí,u i:'eiir'*rat'ieírfe cíe i-ic.iiação ou à autoridade competente,
em qualquer fase do Conr,,.,,' 'i rr.r'flcil, dt: ci',ç;tirr:ia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrurçâo cjc' ür,.,,Í..cssc, vecacia a rnciusâo posterior de documentos ou

informações que deueriarn cr;;rsta' cri.c;rnairierrte das documentaçÕes ou propostas.

8.í.9 - Ultrapassada ã fase dr ni,,:iiitrtr;âo.- Ar,r-.riss as propostas de preços, não cabe

desclassificar crs licitantes pli',rt,'. "' reialr!.]:-raíir:l cr-..Íl a habilitação, salvo em razão de

fatos supervenientes ou so í-rli"Í'i,,','.ir.. )s JD'.]:i o iuÍleirtento.

8.í.íO - Apos a fase de t'i ."i í';.':,... ;-l;.ro :;rhe ilt,slsiência das propostas, salvo por

motivo justo, decorrente cie fttlo i:i.i"i)i 'elt'niente e aceito pela ComiSSão.

8.1.íí - A classificaçáo finai arri: i:r; fasr:,s de hab,ilitação e avaliação das propostas de
preços será apresentacla pr]{ i,''rít':j Cir rriiaÇar; i*1,;critiva, contendo razáo social da

emfresa e valor da propcsilr r-,.'-: úrden: ceclr-:süetrte cie valores, sendo declarada
vencedora a hcitante que açr{':i':r'::':ií i';iF- 'l;,,{ ['Ê;Ç l.t

'.)

\.

8.1.12 - Se toelos os iicitâr,,;,t
desclassificadas, a CrL 1)ctr::f ::i

de nova documentação ;t)
irreg u laridades apc.rritadas.

.-ir, r,':a.ii'riiici,:)s ;u louas as propostas de preços

. r.' i;r,,:;fi: rje y, roitt.r) dias úteis para apresentação
outras prol:ostas, escoimadas dos vícios ou

Í0 - CLASSIFiüAÇÀÜ $ t['I.'.:r, .': .: .: ;{}!r ,{.,}ii,ii .j li'; illY?AÇÃO

í0.í -A classificação finai :,.,-:',, Í. ;r.:,!',,:,r, i 4 'rsi;i it;,;ãto e avaliação das propostas de
preÇos será apresêr''lÍ?Oêr i:,,' , 1,:1 1, ,jç 1':;',1rç!t) rir:*i:ritiva, contendo razâo Social da
empresa, ern ordem deciesce,rre dq+ rraloÍe'ri. senrjo cteclarado vencedor o licitante que

apresentar MEhIOR PR[:r,:CI.

10.2 - Conclt:ído. frela ll+ :,$,: ' ,, ' i .'iiir.'ir:í:1',1í'i ias r:ropostas comerciais com a
classificaçâo e a torrespor-ti::;, . --','.r.ir'..ir,, ,!,-r r.) i Jií,(iiogação do objeto da Licitaçâo,a
Prefeitura pon intermédio do Depe;f ,.,q'n66{.ç de L,ritecÕes, intimará o licitante vencedor
para a assinatura do üoni';r'. ; ir-; ,. ,i::Ír (:i: lí'r:í) úl,l'-, ta iuntada da convocação.

!{uaFreiini}cêrliiir,2,l]{r-,:er;" 1i. ..,i i l'.i ;..'!:;1 }h6 {'ir1}.: :.:'iÉ-Í-100-CNPf:ü1.613.LZUOOOL'7L
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Íí - CONDIÇOES DE PA0,s.tfif.ii'*üS

11.1 - Os pagamentos do. 'i!*,.r,r".: il1':i ricitaílf-,c .,erão feitos em parcelas mensais
conforme valclr da propost: ,; ', :4 '- ttt '! , .,,irrt;)Jias apos a apresentação da

Nota Fiscal Eletrônica/Fatu .:. ;. - rt c,t i ,.di r rr .r lrjvi,lamente atestada pelo orgão
competente.

11.2 - Pelo atraso no paqarTlsinrll ,.:.::r'1 ,rnp6,sta rnuitrr de 2% (dois por cento) ao sobre o

valor do oagair',errto ern a[Íii:].:

í2 - FONTE üE RÉ0trit$t:,

12.1 - OS feCUTSOS finanCr1.,,.-r .,.:, - r)e( Ê,. Êí'l L I )-r j:iíjarggs resultantes da pfeSente

licitação provêm de recursos ;;r,.rüÍios e iransferências constitucionais, conforme as

seguintes dotações:

\,

20707 1.041211 í 1 52.016.339031 .rt I i; .

-,' ,)' '' . .n :'.,'al de Fazenda g

: . ' ,l'j i.r' lr i.lnutenÇáo do
; ,i' 'r , i.:r-abilidade-Serviço

...,: '.,;itSJ !r,. rcr

,|3 - ll,luLTAS, ÍrFiN,n"l,lDfif;i l:, i: ,Ir i(] {§ri#

í3.1 - DeCOffiClO CJ pfAzo Cf,''-, "',.'-'i,31.!l:r') :',i:", r|z J'lta Ca pfoposta, Sem a CelebfaçãO

do instrumento contratttal "-'r,.":' ', i:r -, l';'':"e cj-: Município, fica o Licitante

liberado dos cornpron''iis$rrs : -:s'' . i,';

13.2 - O atraso justificado no cumprimento das obrigaçÕes desta Licitação sujeitará a

Contratada à multa de mora. r,a rí:f.na .)rÍvista rieste instrumento convocatório e no

Contrato.

í3,3 - A muha Ce que tiaia .: si,:,.: ri,í! i:,ri.-: t rt r'lr1r-" .!Ílpede que a Contratante rescinda
unilateralmente o Contrato (] -1i. ,(,r .q,. . Lrí.Afs -(a!1côes Drevistas no edital.

13.4 -A multa aplicada será ,Jesc:.):i'iê{ia nas paíüêlas a serem pagas ao contratado.

í3.5 - Pela irre>:ecuÇão lgrsl r;:, :):r ..1i;l tJr.. 'lcnrrato, a Contratante garantirá o direito de
ampla defesa e do contradit( .t-, antes de aplicar e:i, :eguintes penalidades:

í3.5.í - Advertê,rcia:

13.5.2 - Multa nos seguintes oerc;entuais

13.5.2.1 - 2% {rJois por cento) s;hi'e c, ;alcr tcta! do contrato, por infringência de
qualquer disposirivo corit;atual rci-1r"âvei rra reittcidência, em conformidade co
Federal n" 9.298i1 99ci.

RuaÍ'reil:rocêncitr,Zli',,- t;,:,.,., ..., : )..11 'r'.i 1;;-: ,..1 I§'$0Ú-tNPf;O1.613,L21/O0OI'71
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13.5.2.2 ' 2o/o (dois por ceiliüj ao il'tô:'j, qôbre ü valor total do contrato, q oa
contratada, sent justa causi, leixrrr de cumprir ,-r prazo na execução dos serviços
estabelecidos na sua propos :r

14.5.3 - Suspensão de pât'i: rt:,.:í " en 'ir itar"õ.rr .. ir,.o.;dimento de contratar com o
Município. pelo prazo de 2 r': :-- -) .>

13.5.4 - Declaração de ini<ior-ei,Car-tÊ r;ârü licitur ou contratar com a Administração
Pública, enquanro perourate,n os rriotrvos ieterrnri'iantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perilllti., ;l'*"ontratante.

13.6 - Na ocorrência de í(si.,.:..ti"; i- ,' ÇúÍtvefiiêr,ci.r a,ltt'tihistrativa, a Contratada será

notificada com 30 (trinta) rili,'-'it' ,i .,':çg 1É,r i't3

í4 - REGU;.:tiüS ÂDM!Nr$ i'r{pr r';17r ;

14.1 - Da decisáC dâ Cont;., ,., '!-. ,i.t.Ê : c r, -;r ir:ão que julgar a habilitação e as

COntadOS dir dala ila p;l;,,' tr gr .:.,j,) ,r;,, i(:>pÊ(;tiVO jUlgamentO e CitadO OS

licitantes.

14.2 - lnternostc o rect-lrso, ..;jrii e..;':.c,;y.rilrrriç;J;; àS Cemais Licitantes, que poderãO

impugná-lo no piazu cje i t,jr:itr; 'rias tttei;

14.3 - O recursc será cjrrir-:;c: ,' Êrj:nl;r:',; Cüfr!i:enle, §or intermédio da Comissão
Pefmanente Cie L.iCitaçãr: r:'i,;.. .,,'ri.r':l :iJt:'i.l§Clçr'1, SU;r CieCiSãO, nO pfaãO de 2 (dOiS)

dias úteis, ou, nesse rTrÊi,,;",tr.., riiazü, eílüamií'lhá-[o, devidamente informado, ao

ordenador de despesa cuja clecisã,'.: deverá sef proferida no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contado da data em qLÊ ü !ei.",t'so ihe tenlra sitlo encaminhado.

14.4 - Da decisâo cia {.i: r-, :eiíiiivaRrente à reconsideração, caberá recurso à

autoridade Competente.

í4.5 - O prazc oara rílrelrfit.'.i';-,.: r, ir1,-,.:rl:r- ri ül;,-i aiuue rt item anterior é de2 (dois)

dias Úteis contado da data da Ír)'.rrnacào do ato.

14.6 - O tvlunicipio sornen';c rr;rro:r:::i; ,,'i1.-' t'c!tai:â,: por lazÕes de interesse público
decorrentes de Íato sl-p(:ri-í(''ir:'ri :,r:''iidarileíte cornprovado, pertinente e suficiente
para justificar ral concjuta ü,r.rÊciãrari] sira nuiidar"ie quando verificar ilegalidade de
ofício ou por prcvccaçã:r :, .r i;':i i: i'r?rj:ã'rte oarecer escrito devidamente
fundamentado pela átea Ji: ... -. :

í5 - FíJRMÊ,LI7-AÇÀ0 0ü r,.CJl !'f:ri írlr

15."i - Adjudica;ão

Ru:r irei rt r(êc, s , 1. . '{1 - I r' .
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í5.í.í - O ordenador da del;f,:sa if''? r,r a:l,urCic:rção ao licitante que obtiver
preço no julgamento da iiclte;"

15.2 - Hornologação

15.2.1 - O resultado do j;'..::;';:!;.;i {nr25stfiraa:ett rlas ircitanfes e a adiudicação do
objeto da Licitação à Licitanrç \Ên{;:,lJora) s:erá sunrnetido à deliberação da autoridade
competente que poderá.

15.2.1.1 - Hornoiogá-io;

15.2.L2 - Derennti'lar Çuê u ., .rjjj,i',.-i i.,.irle ern JiLgênr.ia para retificação, se verificar
irregularidacje sanável no ji; ",,i1'r:r,r',

15.2.1.3 - Revogá-io, por razfiesde :ntere.sse púnitco;

15.2.L4 - Anula: c precedit"r;r-, 'fr) .ii:r;tinistrativo lícitatório, se deparar com ilegalidade
insanável,

15.2.2 - Homologacio o reÍ.:i.Ír:§i: : , ::i L;,;iÍiicáo i,erirc produzidos oS Seguintes efeitos
jurídicos:

15.2.2.1- Aqursiç:ãcl Cu direir,"; píiiCI r.,r:iiüi.ri$ vence;dur de celebrar o Contrato;

15.2.2.2 - Virrcuierção dr; -.i;iLu,r1te vencecior ao cumprimento das condições
estabelecidas em suas propc:::ta:i rí trre''ciã is. ber:r ccmo no Edital e seus Anexos'

16 - CONVOCAÇÃO PARA ', ."i.,.; BRAÇ,.À,3 Ü+ Ü{3r'lTttATO

16.'í - O [Muirrcrpio t-i'.ls'lilrêí,.lt:('.t) 1.".1i'r];'''i= cr':it,p,gs cot"lvocará a Adjudicatária para

nO pfazo de 05 (CinCO) Ciiat;':,:-,.i'i''- '.".:'i''t:;^-;,, f:Cdtr:lilC Sef pforrogadO, O qUal, Se nãO

atendido, aÇarretaía a Ádjuoi,;i{târ'ii:i â per§,., tlo rjireito à contratação, além da aplicação
das penaliciades í-]revts[as :,\.. ., , I ,,ri Í e , i ti',':t'ai no. 8.666/93, observadas, no

entanto, as dist.,osiçies ,-Ji: ,r,.,' :: ;:, - .irí

16.2 - C pfazo paia L:eleui-iii:â(.r {.ri-: i L}iritci (r lrgr'',,;,1,; §er pfoffogadO qUandO SOliCitadO

pela Adjuciicai::ri*. rles:!rt '-,.,. ' .,,:ti,,.': f. ,l-r i:',':1:;ct-rso ocorra motivo devidamente
justificado

17 - DISP()S|CC}ÊS GÉid.,ili:

17.1 -Asirnples participaçât.i r'rà i)Íi-::;entü ii;itaiã; e','idencia a aceitação das condi
deste Editai, bent ccn?n 1,: , i .,ti 'l:t'T'j1 .::'t'Y''i',.lt)f, r-'',idSiiosamente seu objeto e
inteirado dos oiversos âspi;61ss iir.'e pcssarrl rnÍlurr, direta ou indiretam
execução dos sei'u,iÇ:s"

Rua l;rei rrrocêncio, 23ó - r.:,r... ;) *'i. ri.. :. : i) 'J i4írl;".rub - {ltii' J Í ,l,i i-$§l} ., CilPj: 0'i.613.121/0001-71
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17.2- Fica entendidc que f,;.':':,i:i .11,-.1,;, 1 ír.rS arlexos são compl
si, de modo que qualqUeÍ';^;;:r.--::i:rs-;1,-1 Co:.i,-iÉr,lil .lifl documento e omitida no outro
será considerada.

17.3 - Sobre os valores ci i .,,::'i nãr {'il"l(,"'. '( q ustãmento ou revisão de preços

cuja periodicidade seja infer'; ' :i ': iilozs) ryle'rie:.

17.4 - A realização da prs:i*ntr+ lir:rtacão nâo ohírga o lvlunicípio a adjudicar o seu

objeto, podenclo ser aÍtlilâc:1- {ti;r r^i:}'.rogâL'!a .? ü"raiouer lempo, sem que caiba aos
participantes Otreito cie pleitt:::' ;. :-i ;-;L*r iiti.l:;i;zil.':át;.

17.5 - Para dirimir litigios :,,(r*.ii ürrtiítr-rr.r; c,êstà licitação, fica eleito o Foro da

Comarca do ürgão llcitar.,.', Lr,r' "êÍl !'i':,ã E;(:'"t.ssrj ciê qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

17.6 - TOclo Ls r,italquet r:t: "'litr"r il ,i;"i. r'a'tl'Í.\ir:: de dúvidas SUrgidaS dufante a
elaboração dag firopol;tels l:li-. Íi;'.-)r'.r[;.',:i -'l('',il-it ser r;olicitado ao Presidente da

Comissão oe i.-iciraçào, na rÊ:fÉ: ,:iãr Êreleitura rr,:r-rrricipal de São Felix de Minas, Rua

Frei lnocêncio, no 236 - CerL,"., - l, :ç: Feii I de $rllr",.:s/MG * CEP: 35.275-000, ou pelo

telefone (0xx3l1; 3246-9C)6r' ;;', r lti l,cr';r';-.i'r''ií'r 'ÍQ)grrtail.Com, onde também pode

ser consultado o [ldital.

18.7 - A Comissão Permarç:tn!,tt ir; i giiir;ão l'rr:'iponderá, por escrito, através de
qUaisquer dOs inetosr üo Co(íirrt'Ii,..,:,i,;ii , rüi ir.,jc .-r11i;ç;.;ii'r1,, oS esClareCimentOs SOlicitadOS.

í8.8 - As corr:,uitas e â$ r+i!.[.'::1:]É s?rr"o :rar'r;l:iiticias a Consulente e àS demais
licitantes.

18,9 - integtat este [.ditar íJ* 1i,-']i,,i',r.(io rt,i*].,-]s.

18.9.1 - Anerxci i-* ru4ittuta,;,, ', fi '|r

í8.9.2- Anex:.[[ -Í',lirde:o;r I .,..i:rl

18.9.3 - Anexo lll - l,lor'tre,ji" r. .' ',-(.', : : ií' í':r') :'llitlisilíl menores;

í8.9.4 - Anexo rV - lúocir-'1" .1e Usr;i,lraÇ,ao'Je irexistência de Fato Superveniente;

18.§t.5 , AneX,.:'\í * l"'iüC,. .),. -,.,.,: ::ii. ,:l: i,Croe!?tpfesa - t\íE e empfesa de

Pequeno Pofte - EF: F,

í8.9.6 - Anexo Vi - Copia íii: i 't' ',' .:tl t'.i:': rr â, tc .:

Prefeitura lVlttni*tnal ile Í]ãc ,tÍ'ir :: ,t :'''li:': -,,i l"iC Ü5 de janeiro de 2021

\
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MINU]',& NF Ç*NTRATO A.NMINISTRATIVO

ProcessoAdministrativocjel' - rlt ir" i-ir'
Modalidade Convite no. 0ir'1,'.. ;

Termo de Contrato Adminis:.,' . ': '

THRMü tli üür*l'kA, iü ü'q.!§:. EhITRE Sl FAZEM O MUNICÍPIO
Dr: I!f,G É. /T ÊMPRESA
TENDC ',-' , , .* jlil,; i.: ., . F'E§iTAçÃO DE SERVIÇOS DE

ÂSStsr.§, ' " "t+i .;'.ri'.,, ';§§.l,"ILÂDE APLICADA AO SETOR
PUBLT{.' ,. !tt',, ,- \ r, 1I NtllJ t f §lft A.$ NORMAS BRASILEIRAS
llü Cürq { rr:',r-:iJÉi,Ê-}i: ,;qP;..:{}aDAS AO SETOR PUBLICO
NBCA.§F,

O Município de São r:éli>t c'r, l.'!'r.,;.. E;ta.''to tüirrar Gei"ais, pessoa jurídica de direito
públiCO internO, SediaCja í''r !r , , :: írr.:: ,':il t :' .'ii,. i-]qlrtfO, inSCfitO nO CNPJ SOb O

no, 01.61 3.121i00üi-;'i, ".. i' dt.i-.i,,'t- 5,'ii iilÍ:C pelO SeU PrefeitO, Sr.

(quaiitic;ir:,: :, endeir*ço].-_---, doravante denominado
simplesmente C(INTR,A'f Afu"íil, e a *rn'ipresa CNPJ

-, 
estabeleciila * Rua --.---_, no. ---, Bairro na

cidade de representada por

. - 
'/'l

v

iquaiif,:;;r;ãüi _ -, ierd*teço) 

-, 

inscrito no

CPF sob o nc..

simpiesrnente Coú-i'íi,,A i'"i, ;,,,
Pública no. CI1í)-A2'i \llc,dai ,:",t,; 

',
no. 8.666 de 21 de iunirii ),Ç

t:à'J,ti por diante denominada
,,,, I r.,..i::1,.:i,'rdministrativo de Licitação

e J*, acordo com a Lei Federal
" i.;, .. .,'tJti t--,:';t,.::í:., altur"açÕes, resolvem celebrar o

presente CONTRA'iO, of"rservacjas as r:iáusulâs il: c{"r,fldiçoes a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA 'JÊ}',H í() ires'ia;.á:, <Je serviços especializados de
assessoria ern Conta,bili,ji:o,,.,-.;'';1r"*''-!3;6; S6,1i-),. 1'';Lric;ç, pâra atendimento às Normas
Brasileiras cle C:ontabilirja,Cr,: . ' '. .' , :iri ,-, -, , rii,i i :.:i ;:...; " t§BCASP.

1.1 - O tMunicipio gAt'tlíil1rí.i 1,.. :ràri ::.r ,,ot"i,iir-i,i'.)$, li'i-,r,li:.[.i e tecnOiogicaS para execução dO

Objeto dO pfesent,S iltr'(i'Ar(-, ,-::.- -.,i:irriii:àiltll'i oüi,":[]irtaüü,t"es Com acesso aO banCO de
dados, sottware e iniern;.ri rÍliü1,':ssioi-íts, sciâfit,êts, redes integradas, materiais
utilizados no processarnento * i"rr{r'rfii,;',;:{: - 3:r documentos, assinatura digital por

meio da teCnorogia dr$51orti,'::' r':.:t.rlirriâi "1]F,;i);.:(i::1Ít * $ervidOfeS qUe atendam a

demanda dcls i'at:allrr:s

1.2 - Cs sel,liÇtrs i:{eveu;r " : ':.,i 'i!-1"' '.1I, i 't:: ;'c'"trn diligente e os relatorios
CifCUnStanCiad<;S êíili;;ilü*c ),;.: , '.) ,'.:",'à"'':''' :r.'ii, , :,:,iia*§ Fi'OfiSSiOnaiS, apliCandO-Se, na

amplitUde f-' pÍOi:1.t]il, jalJe L:r;jÍ-.:,:;:.:iÊ1 ;lf;. r.r: r)rÍ)()Ê,i,,i'lÉ,r"iiÜS e métOdOS adeqUad
circunstâncias de cada caso

kue" ri ir,,)rr:i :': -

s
o
\)
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1,4 - EStarãO inSeridOs i-.6r í'.,.;,,:lii-
autoridade superior figvir{--ri"v1a1"tp

autorizaÇão.

its |.;cr.'rpit:iTii-!.IttaçÕes, por ventura
cjesi:nada p"lo tt/lunicipio no processo

por
de

I

CLÁUSULA SEGUNDÂ.- i.: : , '' lrÊ'::{:: ''.}Ç!,.t. :}CIS SERVIÇOS

2.1. A execução dos serviçú's s(: :i;.xx.1 116-r;; súüuir:ir;t; r'noldes:

2.1.1. A CONT&\TAl)A-§=e--!r!fi.le,, ilslg-Çjii-A-f-"Is--lÇIViÇo§1gfefldos na cláusula anterior
na Sede da ccntratante. -./!-'-!-','.' -ÍJ.,i.?- Ê';;---s .jil4llaisponibilizando p

devidamenre capacitados.

2.1.2. Atendimentos e visitars::.;|::;üili)Çi8ls, §;effrotÊr QUê Íor necessário;

2.1.3. Aterrcjimento cie servi«orr+Í. ;-1;i ijirj;'etri-ira ila Sede da COntratada, para
orientações técnicas esoeclfite:r rurt'.lduçic, (1,:: i.i;balhls especiais, orientações e

consultoria;

2.1,4.0 CCN-i,ri,;\TÂüü üi::',,:L r r.il( r (:ií'rs'i[, ,,t ;cilr"ltrnicação tais como: telefone
móVel e ÍiXO, íg.X. i,"tflitil e ', ' .,. i L,l :r-: i.:;i ,r.ÉÍldr:f e pfestaf infOfmações aO

PfefeitO e aOS ServiqOfes rjc jvir;rr,{;,L'i(r iluar'úrt; SrilrCitado.

CLÁUSULA 1'HF{üEIRA - Ar-htÉ$,ütíUiü - Se cir-iranre a reaiizaçâo dos serviços, objeto
deSte COntfaI() €t''ritrtCIi: i1 ,í;. .,'i;u:l',JLr, ,-,í;1 rl'.,;;;1.i;311 tl+ SefViçOS gventuais a gle

relacionarlo fic,ará o C,llttl'l-'].:!i r,',] l,lr,;a.'lo . i:::eitar, nas rnesrnas condições da
proposta Ca licitacão. )s a,lr§:,;;', i' âtG e iirntt* ii.,: il5'lo (vinte e cinco por cento) do
valcrr inicial aiualizaao do cc''::,í.ii.; ..:

CLÁUSULA QUARTA - ViGHltfu;i* - i.; í:r6.seniÊ üonrrato terá seu início na data de
sua assinaturâ e se eilceyr;;,.:1) ?' i1 ,.11 i.i'-(i.'r.":ri.: üa: 2.ü2.1. podendo ser prorrogado
nOS termos do an. Li7, ll da f_r'i 'l ':,i. :r/r

CLAUSULA QUiNTA - PRÊ,;,r..1 i- ,," i)F.r;'.r:,"'.-,nS :-,h e AGÉlMEhl'I'O - Pela prestação de
serriços, a tl{-il'trj'Fi& a Ai'i'rar ir;" il'i,, ã i;rr:':iti'rclir {r valor total de R$:

,em
ate 30 (trinta) dias, Ç';ii:f ;;,.'.,,r-{i.:-[,. ':1-r, s{,i'ti,;i' prestado, conforme proposta
apresentaoa, reterente ao Prücer'::,r,r.C:'i:ii:iâ::aÍl ''-,,,ie Licttaçáo Pública nu.0112021, na
modalidade ür r,'iie' r -. t) t;í i.';.'

5.í - Pelo atriaso no paçIar,,t'r'lí: ,',,i,',1 lni;;:rq{:a mpt'ra de 7o/a (dois por cento) sobre o
valor em atraso

5.2 - OS pagali-iêfrt0.: ,f(::i -i' . .... t;'iilr -::.11 .', lJi;üs peio cOntfatante via SiStema
banCáfiO CC''ífl ;)'(.(j,.jí,:, â!.ítri,'',, t .... , .:.1).ir- ,li.',; -: íir," ., ,,)é! BanCO dO BfaSil S.A.

CLAUSULA SEXTA "-. [tF;pi.,:",f I'f :i
irreajustáveis.

Cs pre,çDÍi acima acordados Serão

Rua Frei lrorênric, ?'7{: - '. ,,,"': , r r -.. r. I i:,,;; ..: ':\ '1: ,"17: ;1{it - (jNPI: 01,673.121/$00,^-77
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GLÁUSUI.A SÉTiMA - OBRI{3ÊT{:Sü§

7.1 - São obrigações do Cr;tr{T+ 4t'3ipç'

7.1.1 - Encaminhar profiss "rijari'- , ,rilit rr'( s à s,-, j; di* F.efeitura lt/lunicipal, a fim de
atender às necessidades dai l'':1" '..snte t-15 lttnco) fiias por semana;

7.1,2 - Atender aos chamacios eme"i:enciais da contratante;

7.1.3 - Manter na direção dr,s r,í..,,!Çals repi'eser:tante ou preposto capacitado e idÔneo
que a represente integraimt:ri-ii ;, í ldc,s 1',:'; 1;çg5 ;11;5'

7 .1.4 - Apresentar a cada pâr1iit-Í(, .,.: cc Í''líl rov'lü:i,i C',-' i'egltlaridade fiscal;

7.1"5 - Responsabilizar-se pr:r tcdos os encargos sociais e trabalhistas de seus
prepostos;

7.1.6 - Manter-se, dur:intr: i.,";,1 :i c,Jr("r?âü do üontrato, eÍn compatibilidade com as

obrigaçÕes pot ele âssr.rri rtr.lLi:-r .í. -!as í-( cln, i;! jes de habilitação e qualificação

exigidas na Licitação;

7.1.7 - Reconhecer os díreitos da Administração, ern caso de rescisão administrativa,
prevista nCI art. 7'7, da Lei Fei.re.el r:* :.66õ/9.i.

7.1.8. Prestar os serviços cf,lr" riiliqônci'r s, :,t;íÍeicão, cttmprindo rigorosamente às
Normas pertinentes no fadil,,i,

7.1.9. Relatar, pol'escrito, ;r li,,)':. :i:..';i;a, ( ê , ,'Jil'i'i :í1.,";áil tc<ja e qualquer irregularidade
observada em virtude da presi.a;.âr-r iiê serviçus;

7.1.10. Prestar todcls ori ê$üiâte-;{'r.l}irtos que fli'ein solicitados pela Prefeitura, cujas
reclamações se obriga prontamenle ia atender;

7.1.1L Ressarcir à Prefe,ii.: ç ,,i?líi, !üJi"í.1Íj[.1]i':dente ao pagamento de multas,
indenizações ou despesas a es.i.a, í:iipcsta pr:r autoridade competente, em decorrência
do descumprimento pela oc;rtriâ[,;i{,rii cc-. iers, cieLrrjli)s ou reguiamentos relacionados
aos serviços prestados;

7.1,12. Permitir a Prefeitura a fisca,izai os serviços ja nrencionados;

7.1.13. Não transferir a terüe ,;::.i ,..:i _i; .,:,,i{.,., contratados.

7.2. São obrigaçôes do C()[.,1 ]"; íi'i';.r,fii I'S.;

7.2.1 - Manrer equipanrei'ltos;,= s.:Ítvvarê,ir.rÊ í-rerryritam o cumprimento das tarefas da
contratada;

7.2.2 - Disponibilizar Servid:,rÊ.,; ,:;i.,,,fii.;.r'i6s ;â'ú atendimento das necess
contratada;

Irrla ,: { . :1,!r êÀii-r{}, l-,*i - t ' ., t. ..:,,-i r, r... .i;.::..ilil!,i - CNpl:0L.61J.121iO00í"71
.'1- i,.,:l: l .:,)ri).
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7.2.3 - Não permitir a retiraJa üÊ Çoptas de peças e formulários e
contratada, tendo somente iir;.:!11: :l* r-:so nãc co,Jendo, no entanto, tirar cópias em
fitas e discos magneticos clo ,:,ni:'.r,irrr.nirl'CIs mater'ais cedidos pela contratada, sendo
eStaS deStinadas aO uso e: i. :,, ,.. . Cr ' ;'! a'rtr | ,,! tg r,iOS dO art. 66 da Lei Federal
no. 8.666/93;

7.2.4 - Efetuar mensalmenre CI riiigamento rlas condições e preços pactuados,
mediante a apresentação ci: frlc'.., Í''r::r,Ê,/relure;'i'rii:ibo, devidamente atestada, depois
de constatado cl cumprirnento rjar; ;,1:rigaçües.

7.2.5. Acompant'iar e fisci,'.;

termos da l-ei ri' 8 66ôi93.
'íôl'üc.ic ilcl ., ,r11.[âtc por um representante nos

7.2.6. Repassar todos os r,,i'i..Çsüi,Írentos adrr:in:strativcls a serem adotados pela
Prefeitura para execuçâo dos s+r+iÇr'ii peta licital"ite venceciora.

CLAUSULA OITAVA - fúlUi"i'i1l "'ola inexeo"lçãf, total ou parcial do Contrato, a
contratante garantir'á o dirti;', ,''.-, :l,. Dla uefesa o i contraclitorio à contratada, antes
aplicar as seguintes penaiir"a','

8.í - Advertência;

8.2 - Multa nos seguintes peicr;-i'1i..,':r.,i

8.2.1 - 2uzô ldors poi cento,l §,,.i,.iir.:,--r r;iilor rr::tai o;i cr.;n;rato, por infringência de qualquer
dispositivo conlÍarr.lat ck:bri',:.,, , i;,r*r,,:i i;4. íJÍ,l,::)rlírlrrnldade com a Lei Federal n'.
9.298r1996.
8.2.2 - 2% (dois por ceri;,'., r". , ês ;,lJrçv 'l aÍllor total do contrato, quando a
contratada, sem justa caus" ,-!;,r,i,r :-'it: .Jttliriir i'. prazo na execução dos serviços
estabelecidos na sua propr:isfa

8.3 - Suspensilr de parl;:;i:a'. ii..., ,:"i'" rr.:ii;t;:ões e innpeclimento de contratar com o
Município, pelo prazo de'.t2 i,"ir)'::"' ;,irr'-!ir

8.4 - Declaração de inidoneicjatrr: :i:-,. a iicitf r ort contratar com a Administração Pública,
enquanto perdr.rrarem os m.;i'diirj ,.,e'ernriÍríilrites ,ra ourrição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o contr:ilãr'iÉ.

CLAUSULA NONA - RESC[.§Â* *E C$NTRATÜ

9.1 - A rescisâo prrJerá ser

9.1"1 - Deternrtnarda por ãli. i'''r ,i',)r ç: :':c iti', c': contratante, nos casos a seguir
enumerad rs:
9.1.1.1 - ltlão cumpnimento dr: r;iár.rsr;l;: con'lratuai, especificações ou prazos;
9.1.1.2 - Cumprimento irreoi,iâi üi.,,)i;iiJsiilaÍi conÍr'atuais, especificações e prazos;
9.1.í.3 - u.entr'ião constanrç ia !.i-it-:í;'tl'rre 'i:: ac atendimento dos serviços.
contratante a ílümpi:ovar a ieit:l :irn riir"r':;iss,3 iJa contratada;
9.1.í.4 - Atraso iniustificadt, x :r ,r'i I.i, tii..'; s' ;vtç;{,r,,

\,

Rua irrei lnor:ênt io, 23tt - tt, i'..r',': -i: ii. ::'i:'.J0ti-CNPJ;C1.613.121,/OO01-7L
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i: lr

i' , .-,:';' :,'1 .:§,í-rilít do contratante, por prazo

-1al',,rt, er' f:'r$o de calamidade pública, grave

9.1.í.5 - Subcontratação to:a rt --' : ',' ri.,;st: , :'l i.re;,c:iaçãcr da contratada com
cessão ou transferência, tô1::':-,r ct.rcial, berrr i:cn','i a fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas no instrurner,., i..... ..^ ,,-.11,ir:r ç1 nr) rer.^iato.
9.í.1.6 - Cometimento reitr: ':i . if;rr 'v j1: ri 1''

9.1.1.7 - Decretação de falÉ I ,. t'ts.t'. '':lÇ i', i t i rr,rl'rência civil;
9.1.1.8 - Dissoiução da soijit, .:', ..,r '1âr.:lc ::31'r-:: 'l:': fontratada;
9.í.1.9 - alteração social sg ry;ç:aj;fii:,,,:cão c!a finaliciqde ou da estrutuÍa da contratante,
que preludique a execuÇão c,i r.;üi -r"{:..ü
9.1.1.10 - RazÕes de rnter*rsr-" )Lrnircu,:e aira 'ereváncia e amplo conhecimento,
justificadas e deterlnirracÍas r.1(.1r,.,: ir-i:r{!rna ar;torio,âde da esfera administrativa do orgão
contratan"te, e exaraoâS flü -,;, i-4('ir'li''t:;'.i.,rtt'.,., l1rtJê Se refere o contrato;
9.1.1.11 - Ocor'rência oe i!1:,;-;'. ti i,J,,,i.l iJt, io,cu,nárof. regularmente comprovada,
impeditiva da execução <io . ::r - ,

9.1.2 - Amigávei, pot aÇt..t(í''.\ ,::r',i.:] ;?! Uati:)§, fnediante autorização escrita e
fundamentaCa da autol.tade, (::t,ia. ,:igl+e :eclLizi'lil ,t terrno no processo administrativo,
desde que haia conveniêiricii r.1;, r'.':rriíílli:it:
9.1.3 - En: Çaso ie resüisã., :j:-r "-'|.':'i;la ll:rt'l:xrJ -:',i!-n que haja culpa da contratada,
Será esta rg55:;3r'çi6!3 .Jçr3 f ' ,., ' . i;'. r' ': t.lr''!r.r ,:;)nip"cvados, quando os houver
sofrido:
9.1.3.1 - Suspensãc cje i;i,', r'

superior a 12A (cento e 'rir-tt,
perturbaçêto aa ordem ir11ç-:i:ri: .i' . -refíã üLr iiiirua por repetldas suspensÕes, que

tOtaliZefn (.r ftleslliO Olã.r.,,'. :i,;,':;:fiír;-;Lrg' ti;r1.,:.,,',1{:. l"iC pagamento ObfigatÓfiO de
indenizaçÕes peia:: si.icesi: r':r:, .,, .;iii,trr::iiiaiiY,i:i :': ;lnprevistas desmobilizações e

mobilizaçOesi Éi Outies píü\,,:.':r:: ri,:..,i:;,1,'í,if-:{ i'..1t'fítlAda neSseS CaSOS, O difeitO de
Optaf peia Suiitr.el]§,áO lil, " i ,,,)i;i,-' j,,i$ ;",rj;.;.:Ç()(:rS âSSUmidaS até que Seja

norÍnalizada a situar,:ãü,
9.1.3.2 -AtraStl SuperroÍ a if., 1,,ç',*:,,tâ) irds duir vaÇâítrelriOs clevidOs pelo contratante
deCOffente Cie Sef'liçOs OU í):li-,".,,:'. ,,j'-;Leli,§',;-,,rir,,;\;:i CLI eXeCUtadOS, SalVO, em CaSO

de CalafnicjaCe púbriCal,,.l,,-irL,-:, I.',tÍ:,' ;.:áC Q':1 irrlÍ:"1 illerna OU gueffa, assegufadO à
Contratacla i: rjireii.O.ie i)§'.i1, ;ir,'l ::,:l:,i;tí:'ii() í)ü a;(iffrpÍirnentO de suaS obrigaçÕes até
quesejanorrnattzaoa,isi'i.ti;i'?:i,,,'i,;: )fl,"rir.r{:.'1i,firiectsáodeverásercomunicadapor
escrito ao conri'ai:ani.$:;
9.1.3.3 - Rescisâc CL-rnti;l .". ; ...: :', r-,ár:' C'.rí'r1iili;1tii1to oe cláusuias contratuais,
especificaç;ôes â prriTjo e{c;1,'; "i'1':':, ..' Í,":i'; ';r1.;5 : l1t'g'irlê1cias:
9.1.3.3.í - rtssunÇâc,inecr:':'.t qi'. "li.t:; :)onÍraiir/'ô. no estacjo e tocal em que se

encontrar, noi atto p óptto (J,t a':.,,:i...ii' t:i.1,

9.1.3.3.2 - Ctt;uperr.:ât: e titilr;:i;;i:;,. ,., . I ' ..i,, ill.: t'-": .i..r;, (.liluipamentos, matefial e pesSOal

empregaclos 
''ral 

execr.;çâi: t,:
9.í.3.3.3 - Éixur;uçao tir.i U;,,
COntfatante e ci -rS; ú;:it,-)l'r3S r.li',:,

;"'r1,.. r',:,üí:i]:1?fia :f i,'ra COntinUidade;
'i,,.',;: ,,,., i'r,. .,- jl' exir/irJtl) parã res§arcimento

: .. , .; . - ,i ..ii." ,:iefiidaS

9.2 - lrla ocorrênr;ia de iÊ;:i,.r::.:i-

notificada r)ünl J'J (tr,nta; iir.:,:, r-, .:

1." i' ,..:):, f:n:úr ( lil eLrintnistrativa, a co

CLÁUSULA rlEüllUlÂ - Pf:rriÀi..r' ,i", ii::§! - .Serr ijiii;,-tíz:r:, clas sanções
87 da Lei Ferleral no. I rütr'iji:i : {.'.)í'"i i?,,i,;ri,")/\ 'ic;ará sujeita
asseguradas a preiria ciefes,l

às

; ,;. t..9"r.:. ,I.. j'.'i '.'* r:{,i. -Cl.üFi:üL.bÍ3.L21/0OO7-'íL

S art.



10.1 - Pelo atraso injus{rf-i,:,ã.; -r i.*r

10.1.1 - Até 05 (cincoi dias, í'l
atraso;

atraso;

10.3 - As muitas previsras 'i-:
moratorio e, consequente '* ' 

'

reparação dos eventuai.q ^i,,i ;

acarretar ao cílntratante.

SECRETARIA Mt.ittÍliiF,ài., .'
207ü71.ü412'tf i 1 52 0 iô
CONTABILiDAÜE:
ELEMENTO DF IIIESPF.S,II. ', I,!

i::;i ír- o vaior da obrigação por ra,t

:3 ,'1 ;3 ; alor da obrigação por dia de

10.2 - O valor a servir de ba.ir. ;r:iif; i. c;ir;rrio,:Í;r: r-i'rriitas referidas nos subitens 10.2.1

e 10.2.2 será o dt;"u'alor ini::i;;,.i:, Il.;,itr"alr

GLAUSULA DHISiMA PRilcli:irn:r..ri -- Ri:üi'$tsr";s :"iÉ{ÇAMÊNTARIOS - As despesas
decorrenles Ca execu0á{r ..rl ,i, ::; {.,i i-i:-,s,(i,-it(r Clntrato correrão por conta da
Seguinte rJotaÇíro constariLe rlc '.1' ;:,r';'t1;'1fi.; l'Í,i.lillei:-í]' lara?.021'.

-rrr;s,.lii.t nat: fênl caráter compensatório, porém

;, ;r '- -::-rk , :;l:is rão exime a contratada da
,,:,dc,> {.'i ,tl't'ilrr'rrs tlrle SeU atO pUníVel Venha a

'' 
',' iq ','
",t '-i '1', tr l ''.", DEPARTAIVIENIO DE

CLiiLISULA Dt:CiítlA §Êült-iÍvüi.\ * ç,Âr(,ruritA "i*, üoflrrâtâoaÍicará isenta de prestar
garantia pare cJ execuçácr i:i,-l '."'r: il:,

CLAIJSUf-A f;LL:i[*A t't-.F,1,ir '.u. '',;:EL, i i I,:,'ti:"i C]'ltratadaS elegem O FOrO da

Comarca clcl contrat;1n{ç. pai:i .,.íri, , r:,iraisr.de' r r..,ir.,;,is 'eiativas ao presente Contrato.

CLÁUSu!-rq Büüif:tt.li ütt,t i-.', i, . " i:r§,t",i,1ii.*rü ':ü .- .l\ r;:)ir)cução do presente contrato
Será acorflpanlracla e fisr:aii;r:,r("i.:,, 1.'1r'q;11-,";;Jç'; r''ç'irri6!E;1rte, devidamente outofgado pelo

Município, nos l:errnos io irt"t.57 ll; !fr ;r',.)cilrâ! í'" ri,nã6i9:1.

CLÁUSUI"A DÉ::lHt.À Ati:[q- ', '_f ip, !;,.' ii.] -,\:Âl§ - Fazem parte integrante do
presente (;oli'iíJ c, iiilep,:;!i' , '! -'i: i'.,. 5 .;','-, il: ';;ondiÇÓes estabelecidas no

instrumentc crrlti'uúatrllo, i{.,'iir..,,,í: i:rieiíçí,:;iicra, i:'lo.iÊto [iásico e àS Normas contidaS
na Lei Fede:al ,'rc. I S66i9."i. 1'r1it,'''r ;'.,11'11,111 r'-!i í::1'lf:§, OmiSSOS.

E por eslal-eri .is>i,t, J.:,:r)1 . , .i,.*i.É'. i.i. ir-'-'i,d';) i; li'Esente contrato em 2 (duas)
vias cje iguai trr.rr e',,a1(,, rii) [i i':-"j:. ,,.:', r:je ouiiri tri$iu!-íIlrrtiras, infra-assinadas.

Preleitura [rruí - É:ir (.]ê de

!'r r'rR Í'.- :? jr ? 4 o.l?ç

', )
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Testernunhas:

CPF:

Nome

CPF:_

F -*o
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ANEXO II

MODr1 fl-í ! rH FHüÍ*üST'§. COMERCIAL

fj,k "rÊ üSl'A Í;ünül Hr(t.; IAL

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura hÍunicÍpal de §ã: i:*l'a 'r', I''!; 'ai . iii{i

IDENTIFICAÇÃO DO PROPCIrtF.hr',Ê"h:
Nome:
Endereço:
CNPJ:
Dados Bancários.
E-mail.
Telefone:

IDENTIFICAÇAO llú RÊSPttÊ§iliü\"' ANTE
Nome:
Endereço:
CPF:

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa p:cnosta para contratação de empresa para prestação

de seruiços especializadcrs c.-: ;lrr;,.'{':'ii:a .:ri' Ccntalrilidade Aplicada ao Setor Público,

para atendimento as Normas ijirr,. 1.:,ra:; cir i]çirt;í:;iidade Aplicadas ao Setor Público -
NBCASP, compreendendo ij,l lii i;j,cifi;alreer. ,:r.risÍârrtes do Projeto Básico, deste

edital.

Valor mensal: R$ ___
Valor totai: R$

lncluídas todas as despesa.is r"!i..:Ê,lsâi?as a perteita execução do objeto, inclusive
materiais a serem utilizar:c;s. rríii.írpr'rr,'!:intos, r;rao-de-obra, todos os encargos
trabalhistas e previdenciários. :r't"i.tr,, ,,trpnsios c.ãXâs de qualquerespécie, tributos em
geral e quaisquer outros encargo$ rtue rno am ou venham a incidir sobre a exec
do objeto e seus preços, confoi'm:.eaD:*fir:eeoes. aheixo

Ruallerlr'r*,r:iiiiio,'.11$-.:':r..', i , :i i' :.,'..-\,; Er!. li r,.;.i-';l;.-fI'lPJ:01.613,121/AOA[-
",, la' 'r"c:'

{ ).



Etv

. SIOPS (SiSterna de informaçC-r*_.'r; ::.t:r'? t-(,rfi"I$i'tos púhrlicOs em Saúde)

indicadores que é o do percÊr,l.i,íi' {ie i'ecursos proprios aplicados em ações e serviços

públicos de saúde, qLie d€'r,i;i.',''ia.r.;itrrrqãn rçla:lva ac cumprimento da legislação

vigente. Envio bimestral;
. ASSeSSOfia nO COntrOle d6ig .:i,r,, :"1, Vir.:J..::1eS .;l s,lüíJe;
. Acompanhamento na Aplic;"r,;ao -,ü:, 159',., de Gastos com a SaÚde;
. Assessoria e consultoria na üoni.,ícrrcia ue cottcriiaÇÕes bancárias;
. Assessoria e consultoria i'rÉl i,ir*;r'::fêrrci;-r no €cnamento da Tesouraria do Fundo

Municipal cie Saúde;
. AsseSsOria e consuitoria rra ,:.j,. ::t nC.r ,r;r :r'iiL:11: ie NiDta de empenhOS, liquidaçãO

e pagamento;
. ACOmpanhamentO na exeL:. .r;, .;,,1 Plcçl':::naS ,::a Saúde;
. Auxílio na elaboraçáo do Or'çapr,r;'i.] {} na ex(}cric;ao orçamentária do Fundo Municipal

de Saúde;
. Orientacáo nas prestaçôes ÇÊ .',r:r',1Ês de ccnvênios e programas do Fundo Municipal

de Saúde;
. Assessona e consultoria Í:ã i:riij:í: d.) U:rtialuida,le itg.lÍruaoa ao Setor Publico;
. ASSeSsOria a COntabilldaO . I ,:, ., :,.1 e:,ri-. r{'i}r í.(, Í r ,yeStilçãO de COntaS AnUal;
. Assessoria na execução e,:',i,ti'',,tí, t Cit l.j;tltr*ilirl,::;t'.ie da Prefeitura;
. AcompanhamentO de enviC tj6'.li'..,â.Íi::: - t-rül::t:í:àC de COntaS MenSal, PreStaçãO

de Contas Anual e Abe.tu"e;
.Assessona e consultoria flc üüi,.,l.r',:) das receitas arrecadadas;
. Assessoria, consultoria : t' : ,"";?(.í:c i,;:l í i:;' í:'':lÇãl do Plano Plurianual de

investimentc (PPA);
. ASSgSSOfia, COnSUltOfiA g,"r, ..i,i'r '! : ', ttí, ,:!:;l;(;r;,!,.".it, *a l.-t)t),
. Assessoria, consutitoria e rj",,jiiliii:j,.', Ita Êlal,-o';(:f,(^r da :OA;
. Assessoria e consuitoria na c§,ílr+retlciã merrsar no techamento da tesouraria do

órgão;
. Assessoria e consultoria e orentaÇáo na eraboraçâo da Proposta Orçamentária

Anuai:
. Assessoria e consultoria ':' .' ' ?nl t,í'ilr r :: ;'lahoração da Lei de Diretrizes

Orçamentárlas e seLts ailexc.i r r,' j',i;r;.iiis,

. Assessoria e consuttor-ra 1"r? ,::rri",:.'i:'r(,i,! :.'? (l(,i'(.irl;:ioês l'lancárias;

. Assessoria e consultoria na i:cí,I*i.r-,ncia cla ernil;sâc de Nota de empenhos, liquidação

e pagamento:
. ASSeSSOfta e COnSUltr:fia n3 :1,,-: ..sa1,6*., ,i ê,']\,tC) ^::" Pr.eSiaçâO de COntaS AnUal;
. AssesSofia e conSultoria i1e úú;:ii:: ênc:ta;ia êidü,_rraçàO dOS BalançOs OrçamentáfiO,

Patrimonial, Firrancer[o ê '.Íi1;, ., -]1'. ,'.:',;

. Assessclria aos Gerer':tes üÍ:'.... "'' rli.rr):i ; .1,;1rl:llc;g ria elaboração da prestação de
contas;
. Assessona na etaboraçáo cje dei'rro,^rstrativos corrtâLreis para audiências públ

D
o

r . ) . 1' r- li1, ilrÍP|: ü1.613.1n|OAOI.7L
' .l I '. \



.,j

. [tflanifeStaçãO íOrl'trai *1,', -,,.., r] ':{: ,r1.";.';1 1lÇ; r)ofltas junto aO T

Contas.

\,

. ASSeSSOfia pafa envio dol, 1:' ,1,,, :" :à rle' l:r:idr-:: -:: f)/e :UçãO Ofçamentáfia - RREO

e Relatório de Gestão F:'isc.,i ' , ,i', ';'

. SICONFI (Sistema de !r,lr:i'ni]Í',.',, C.r:rtihets ã .:rs;ais do Setor Público Brasileiro)

com elaboraÇão das declaraÇÕ(:§ íRf Hü, fiGí:- ,.iiiiatÓrio de Gestão Fiscal e Balanços

de Contas Anuais);
. DC-l-F (Deciaração de tieL,;lr-:i, e r-,;:r::liic:; '{'r,hr.;tarir:s Federais) sistema vinculado há

Receita Fecleral do Brasil, sEilr.i,-, íri]riüãcõ(31; rje,.r*crs!"aroS Valores pagos, referente ao

PASEP, referente ao Orgár, !--:1:-,, ":;
. DIRF (Dectaração do lmp':.§ir, i;,,, '.enrie 1eti.lr. ;t.: Font*) com o objetivo de informar

à Secretaria da ReCeita Ê*J ,,, -,, :.i-' L,r,tsl: ã3 :";i-.Cimentcs pagos a peSSOaS fíSiCaS

dorniciliadas no Pais - ü vi-ilo.' ;ir: ,nrpcstü Lioui.e a i'enda e contribuiçÕes retidos na

fonte, dos rendirtentos pãrgü:: i-1,'-i . i:;..i:ta.jr;', i..- fiji .iirij§ beneficiários;
. RAIS (Reíaçáo Anual cl,: i'rri-,:riiL-lü+s "Yt,:iars.l r':ndo o ooletivo de suprimento às

necessidades de controie 5= -";,1;':* ir;, r3[1i[15f6

'SIOPE (Sistema de ji'rx'o'ríi1 ..'', , r;ü;iü'j,-çar.rt:l:t+s Piiblicos em Educação) e um

sistema eleti'onico, opêIãc,,-:n'::ii.r'.,i) [,s'c Fl.t,tr'] r in'iaciotiai de Desenvolvimento da

Educação (FNDE), institr:irjcr :,íil'ãi t:,il#ta [riG(e]§i:Ínento, disseminação e acesso

público às rnformaçóes referenter; â{)s orÇâfirentcs üre educação. Envio anual;
. ACOmpanhanrentC l-i,â l'rptr,.,:..rli-i- ,',-,1 ,ji:ii :;i,,,:,ã§tCS üOm a FUndO MUniCipal de

EducaÇão;
.ASSeSSOTiaeCOngUltOnia i:ê.,,.,,.'iítü,êr";ji.icrrli.ii".,;Õesi,anCáfiaS;
. Assessoria e consuiioritil í i3 :..i.ir' :i,' ..lcii d,j ?i-,r3sâo i:e Itjota de empenhos, liquidação

e pagamento;
. Assessoria e ccnsuiiçiria'rii {;:r'ii,trü'lci;::'r3;{:i:itár.fieilro da Tesouraria do Fundo

Municipal (s [çlçr;:acâoi
. Acompanhafilento na Êx3í;i I.lj,': ;r'l'', ;:,":;9, âiri j;i ria :iril:ca-çâo;
.Auxílio na ela:oração:irr i:i,:-.r;'i,.,,''ií-'i-f ili::l iir{:-!t:ii:ãr-i orÇarnentária do Fundo Municipal

de Educação;
. Orientaçàc nas prestaÇaiÊj:,.{+ r'..i";.is'.'r: r";i.}nra.i'i(}Í É, ?i'ogramas do Fundo [t/unicipal

de Êclucaçãrr,
. Controie üas recetiês \r'Ic,^,â{',3t, ,1 ;:t*i.'r;í+t:ã'J;

. Orietttaçáo rra [-:.lanaraç.á,] .':. ;' j:ri;:i.]#r.. rjr, (-r,]-rl.iiLi jurito ao conselho municipal

Funoel:,
. Acorrrpariherr^ert,) il,) .:a': ,- .. ' l

Estaoo.

{'.. '' t';3i} iurlto ao Tribunal de Contas do

Pra.zo dü varid.rd,r Ca rr:',*,r.r:;: ','

DeCiAfan Llt 1:1,,1,? i:iliiíiÍt:'")Ii r.1'-' ! ;:'.,-, j: ;1,,". -1-1 :' '|''.,-'' ':lS; lClndiÇõeS gstaOeleCid

edital e SeUS AneXOs, bÊm ,iftr'':. i:,t ::;;'"ir1'?':i' l'C'f:*f *.' *t,t'tgaçÕeS eSpeCifiCadaS

.. .r i,,.::r . .., . :l r.. t.. .. ;i, j _ iNpt: u1"513,.12L/AAA!-7t

.. t ...,. : t' ii, L .'l

no
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Caso nos seja ad,uelicaelo '::B ';,' {J;i ír.itaÇau, Íiornp"rometemo-nos A ASS inar o
contrato nG prãzü Ceter'in-;i- : .r *','t i';iá,o e executar o serviço no

pruZO e Cf:ndiÇÓes g$tâúÊiL.;i . ., ::: t) i:,!!-r '.í,'r iirur,..âr vlru

Local e data

RuaFreitrnccêneio,235.-r':r, ri- 1r.rr ,:'l:l-1':l:.rrri'.ti .,ir) .1..,.::f i::.;úi-i-CNPI:O\,613.721/0007-71
,l |\,,i.r. 3,1i/. f illi;n l,l! çi-!!:" i.,:
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M0r'Fi i', NHfrL ARAÇÃO

Eu ,Íi?r''irt'r';r;r'ürt':..i {esitedo civil), (profissão), CPF
Residente na Fl!.lê ,ilo na cidade de

Estaoo Ce .",__, representante legal da empresa
CNPJ: ,

DECLARO, para os devidos FiÍrí,i.,: [)rüva iunto a* Friocesso Administrativo de Licitação
Pública no.01t2021 - lvlodat',.r':,, , i"*n';,te n'. il'; :;';à1 da Prefeitura Municipal de São

Felix de ltlinas, para fins c',:, ; r.'.;lç *'i{, iirci*li ;ü.Xilr do art. 70 da Constituição
Federal, incisoV do art. 27 t:;.i i i,: ,,Ce,*, qir i;{t" ,.'( ;l'! le junho de 1993, acrescido
pela Lei Federal no: 9.854 Liê Jr rj*r o,;lLror"e üe',9c9, que a referida empresa não

emprega menor de dezoito ;anÍJs ;,;r lraLlihi; ,:*t;irno, perigoso ou insalubre e não

emprega menoi" de dezesseis anos

Ressalvamos oue os rneiloí;:i,r t:,,r,"lir de 1tritÍitriÉ ê,.t(,:i':€ encontram na condição de
aprendiz.

Porserverdade, firnro a pre$ef,rÍr ilr;rduas:/;a$ ü* i*iuar teor'eforma para um só efeito

rír:

(nome completa do representante da empresa ou pt'oprietário, n' da C.l.)
/;, - ai".,'4, rr- r t

l(l.r),r,']'.r.r(i'

Rua Frei inocêncicr,236 - crl i, ri i .r , 'r .: . .'t ró " ,. ' |t:'1. .'rii-11Ü0 - CNPI: O7.6í3.12n/40O1-7'l
, rr .r;;.,. .:i , , !.'-)li ,

l; 
,.-Ê,:

'le 20_.



ANEXE IV

PROCESSO ADMIt';;§rqrxYivrl DH l,lCfTA.CÁO PUBLICA No 01/2021

Mrli : j:.i ,1, ilt-; n i,i il,ÊT ; ,*" fl, l:;:-\21

DECLARAÇÃO trlfi XI\§fi.;{ ;STÊíi;$iA mH. í:ATO SUPERVENIENTE

(nome do

profissional ou da empresa) (endereço

completo), rf,eciara, soo as perrãs iir ::';.,;i: até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitaçãi::ra Convite n'. *1!2021 do Município de São Felix de

MínaS-[\íG,CientedaOb,':r,il:'': ; ).:,' I lr";. t,Ci"('n.'aSSupervenienteS.

de de 20

(nome completo dr: rei:,.rsc ntante cla cmç,nt:s;;1 au praprietárÍo, n" da C.l.)
/r:tssalaflral

RuaFreilnocêncio,236-cE;,r;;,- r:,". 11 3.1:, ;r,1 ,.!:;,ji:r..j75-,10Ü-cNP!:01,613,L21/0OAL-1t
.r",Í, r.Eaüiaiix i1ill.il.).i. :,r

i=,i, ,l J l'

\,



ÊN

A'{tsXü V

c,l\ri:,.q ,)(r',-lr"I T l.l' ü '1 2t? .

PRCItÍ:§:Í" " DltiiN iT? -'-i'í:);lC'i/202í

DECLARAÇÃO DE ENQUAÍ)!.",,iiiu1i:N'IÜ ;,ü# l\itT 3" DA LEI COMPLEMENTAR N"
12312006 NO CASO DE h{iCRrJr:il§PEFÍ,*' Ot, riffif,RE§A DE PEQUENO PORTE,

INCLUSIVE RATTFICANDCJ 1§'; 1'AVÊR h]EN!"IUM IMPEDIMENTO PREVISTO NO
J\RT ;j*, § 4o DA LE! 123í2406.

o

\

, CNPJ rlo___- -.-._ secrracid ___ ,_, oo _, Bairro: _,
cidade de r :"rd( .'.)t ,r.rc[ír,édio de seu representante

, '- ,'i ;-r"i';'l;,,,'ri, t-'::i;;0 i'''.,i1 pr6fiSSãO, inSCfitO nO CPF:legal,

b iÍçrv
DECLARA,, soil as p()n';!§ r.-q lri, $r;r l-)í( ju,;:(r ,ii,i srirrçrieis e ff!ültâs previstas neste ato

convocatorio, que a mesma ,,- ,r ii,l.)ct";prê3ia ci, enrpÍese ue pequeno porte, nos termos

do enquadramento previsto t',.i ,.. r' ;6"''i:' ,-,'][lil- i '?.a,'.]e 14 de dezembro de 2006,

CUjoS tefmOS declafO ctnht., '.,..' ,' ; ' ':rc' , ..1*";, 
-,i'r- ': ta ;r;,rtanto, a exefcef O difeitO de

preferência como critério cie :,e,j.,.f i;:,at{ r:' Irr.;clssri t-rcitatorio no 00112021, realizado

pela Prefeitura lvlun,cipai üc i]ãri r',:. 'i üt) l'/'lr,tâs - rdü.

Declara aincia que a empresa e,sta exclrirda oas \reqaÇoes constantes do parágrafo 40

do artigo 30 da lei Complernüniflr rru 'r2.i, üe i4 üe fiezembro de 2006.

de 20

(nomecompletc,dor;;;7',1.;,;i'?:ll ;', ,--,i'r,::'+,:.ii',31; p'oprietário,n'dac.l.)
it''"i \

IluaFreiinocêncio, lig-i1v1'.;ç,.:;-,. :';:i ,í.:'1 tí)á.,-i-:,...:'"'' r',.illri-.CNPI:01.613,tZL{OAA1.'/t
1'" , j?r:l':!.' '':.J"! i.l

.)


