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EDITAL TOMADA DE PREO No 2021.09.13.1 

LI0ITAçA0 DO TIPO MENOR VALOR GLOBAL PAM CONTRATACAO DE 
PAM PRESTAcAO DE SERVIOS DE TECNC 
FORNECIMENTO GE SISTEMA INFORMATIZADO 

..OGIA DA INFORMAQAO 
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& 
E PERSONALIZADO DE DOAQAO E 

AGENDAMENTO GE CONSULTA, PAM A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA 
SOCIAL DESTE MUNICiPIO 

O Municiplo de Arneiroz, através da Cornissao Permanente de Licitaçao, devidamente nomeada pela Portaa n g  

186/2021, torna pUblico para conhecimento dos interessados que, na data, horArio e local abaixo previstos, abrirá 
icitação, na modalidade TOMADA DE PREçO, do tipo "MENOR VALOR GLOBAL", para atendimento do objeto 
desta Iicitaçao, de acordo corn as condiçOes estabelecidas neste Edital, observadas as disposiçOes contidas na 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, sob a conduçäo do presidente da comissão Sr. RICARDO 
WENDEL MARAIS FEITOSA e sua comissäo composta por JOSE DE SOUSA MOTA e JOSE BEZERRA 
JUNIOR, norneados pole Portaria no 186/2021 5  de 20 de agosto de 2021. 

HORARIO, DATA E LOCAL: 
Os documentos de HABILITAçAO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pUblica rnarcada para: As 
09hOOmin, do dia 01 de outubro de 2021. Na Prefeitura Municipal de Ameiroz, localizada na Praça Joaquim 
Felipe, NO 15, Centro, Arneiroz-Ce, CEP 63670-000 - e-mail 11c i tacaparneiroz wmaii.com  Telefone (88) 3419-
1020. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EQuAL, INDEPENDENTE'DE TRANSCRJçAO OS SEGUINTES 
ANEXOS: 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II— MODELO DE PROPOSTA DE PREO 
ANEXO Ill - MINITA DO CONTRATO 
ANEXO IV - MODELO DE DEcLARAçAQ 

1.0- DO OBJETO 

1.1- A presente Iicitaçäo tern como objeto a CONTRATAcAO DE EMPRESA PAM PRESTAcAO DE 
SERVIçOS GE TECNOLO.GIA DA INFORMAçAO PAM 0 FORNEGIMENTO GE &STEMA INFORMATIZADO 
E PERSONALIZADO GE DOAcAO E AGENDAMENTO DE CONSULTA, PAM A SECRETARIA DE SAUDE E 
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 

2.0- DAS RESTRIçOES E CONDIçOES DE PARTIcIPAçA0 

2.1- RESTRIçOES DE PARTICIPAQAO 

2.1.1- Nao podera participar ernpresa declarada inidOnea ou cumpndo pena de suspensão, que Ihes tenharn 
sido aplicadas neste municiplo, per força da Lei n. ° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores; 
2.1.2- No poderà p?rticipar empresa corn falOncia decretada; 
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2.1,3- E vedada a participação em consOrcio e a subcontrataçao parcial ou total para a 	

4 0 
Iicitaçâo; 	 c65  k'1V3O T 
2.1.4- So poderA apresentar ou solicitar quaisquer docurnentos, manifestar-se ou representar qualquer empresa 

licitante no presente certarne, representante legal habilitado, devendo apresentar Os seguintes docurnentos: 

I-Documento oficial de identidade; 
II- Procuraçao por instrurnento pUblico ou particular, este Ulfirno reconhecido firma, inclusive corn outorga do 
poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinarn, pertinentes ao 

certarne, em norne da licitante. 

2.1.5- Caso o representante seja sOcio da empresa licitante corn poderes de representaçao, sócio-gerente, 
diretor do licitante ou titular de firma individual, deveräo ser apresentados juntamente corn o docurnento de 

identidade, docurnentos que cornprovern tal condiçao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleiçäo, 
etc.), nos quais estejarn expressos seus poderes para exercer direitos e assurnir obrigaçOes ern decorréncia de 
tal investidura. 

2.2- DAS coNDlçOEs DE pARTlclPAçAo 

2.2.1- Podera participar do presente certame licitatOdo pessoa juridica, devidamente cadastrada na Prefeitura de 
Arneiroz, ou não cadastrada, que atender a todas as condiçOes exigidas pam cadastramento ate o 30  (terceiro) 
dia anterior a data do recebirnento das propostas, observada a necessâa qualiflcacäo. 

2.2.2- Os Docurnentos de habilitaçäo e as Propostas de Preços poderäo ser apresentados por preposto do(a) 
licitante corn poderes do representaçäo legal, atravOs de procuraçào pUblica ou particular corn firma reconhecida. 
A näo apresentacão não irnplicará em inabilitação, no entanto, o representante não podera pronunciar-se ern 
norne do(a) licitante, salvo se esfiver sendo representada por urn de seus dirigentes, que comprovern tal 

condição atravOs do docurnento legal. 

2.2.3 - Qualquer pessoa poderá entregar os Docurnentos de Habititação e as Propostas de Preços de rnais de 
um(urna) licitante, porérn, nenhurna pessoa, ainda que rnunida de procuraçao, podera representar rnais de uma 

licitante junto a Cornissao de Licitaçâo, sob pena de exclusao sumada dos(as) licitantes representados(as). 

2.2.4- No caso do(a) licitante ser representado(a) por procurador(a), devera ser apresentada procuracäo por 
instwmento publico ou particular, esta ültirna corn firma do OUTORGANTE, reconhecida em cartOho. Ern 
qualquer dos casos aqui citados, o docurnento sO será aceito se apresentado ern original ou por cOpia 

autenticada ern cartOrio; 

2.2.5- Ern se tratando de rnicroernpresa ou empresa de pequeno porte, nos temlos da Lei Cornplementar n° 
147/2014, para qua essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da refeilda Lei è necessário a 

apresentaçao, junto corn os docurnentos de habilitaçäo, de Certidäo expedida pela Junta Cornercial, nos terrnos 
do art. 80, da IN n° 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Cornércio. 

2.2.6- A nâo apresentaçao do docurnento previsto no item 2.2.5 acirna näo irnpedirá a participaçao na licitaçäo, 

porern, 0(a) participante nao terá direito a fruição dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 

no 147/2014. 

CPNJ: 06.748.297/0001-54 
PRAA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARA 

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020 



3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A documentação necessária a Habilitaçäo, bern como as Propostas de Preços deverão ser apresentadas 

simultaneamente a Comissão de Licitaçao, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local 

indicado no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFIcAçA0 DA EMPRESA)  
ENVELOPE N° 01— DOCUMENTAAO 
TOMADADEPREçON°2o21o9131 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ \ 
(IDENTIFICAçA0 DA EMPRESA) '1 
ENVELOPE No 02- PROPOSTA DE PREOS 
TOMADA DE PREO No 2021.09.13.1 

3.2- E obgatoria a assinatura de quem de direito do(a) PROPONENTE na PROPOSTA DE PREcOS, 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 - ENVELOPE "A". 

4.1- Os Documentos de Habilitaçäo deverao ser apresentados da seguinte forma: 

a) Em original ou publica.c.o em. Qrgo Qficiai, ou, air.da. pQr qusiquer processo de cOpia autenticada em 
Cartódo, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatôrio deveré ser exibido 

exciusivamente em original; 

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa so expirar. Na hipOtese do documento não 
conter expressamente a prazo de validade, deverà ser acompanhado de declaraqAo ou regulamentaçäo do 
Orgão emissor que disponha sabre a validade do mesmo. Na auséncia de tal declaraçäo ou regulamentaçäo, o 
documento serâ considerado válido polo prazo do 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissäo; 

4.2- OS DOCUMENTOS PAM PESSOA JURIDICA CONSISTIRAO DE: 

4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido par esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, 

guardada a conformidade cam o objeto da licitação. 

4.2.2- HABILITAcAO JURIDICA: 

4.2.2.1- Cédula do identidade do responsável legal ou signatario da proposta. 

4.2.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou ultimo aditivos, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedades comercials ou a Registra Comercial em case de empresa individual, e no caso do 
sociedade par açOes, acompanhado da ala da assembleia qua elegeu seus atuais administradores. Em so 
tratando de sociedades civis, inschçao do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoha em exercicio. 

4.2.2.3- Prova de inscriçao na: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 
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b) Fazenda Municipal (Cartao de lnschçäo do ISS); 

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.2.3.1- Prove de regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do dohiiqia ou 
licitante. 

a) A cornprovação de quitação para corn a Fazenda Federal deverã ser feita atravOs da Certidao Negativa de 
Débitos relativos aos Thbutos Federals e a Divide Ativa da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014; 

b) A cornprovacao de regulañdade para corn a Fazenda Estadual deverâ ser feita através de Certidao 
Consolidada Negativa de DObitos inscritos na DIvida Alive Estaduat; 

c) A comprovaçäo do regularidade pam corn a Fazenda Municipal deverá ser feita atravOs do Certidao 
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal; 

4.2.3.2- Prova de situaçäo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, atravOs de 
Certificado do Regularidade do Situaçao - CRS; 

4.2.3.3- Certidäo Negativa de Debitos Trabalhista (CNDT) ernitida pela Justiça do Trabalbo 

4.2.4- QuAuFlcAçAo TECNICA: 

4.2.4,1 - Atestado do desempenho, fomecido por pessoa juridica do direito pUblico ou pvado, corn firma do 
ernissor reconhecida ern cartOho cornpetente, cornprovando que a licitante prestou ou presta services de 
natureza cornpativel corn o objeto desta licitaçäo. 

4.2.5- QUALIFICAçAO ECONOMICO—FINANCEIRA: 

4.2.5.1- Certidao negativa de falOncia ou concordata expedida pelo disthbuidor da sede da pessoa juridica.. 

4.2.6- OUTRAS EXIGENCIAS 

4.2.6.1- Declaragao expressa, na forma do anexo IV desta TOMADA DE PREcO, de que atende ao inciso V do 
art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso XXXIII do art. 72  da Constituiçao Federal. 

5.0- DA PROPOSTA DE PREO ENVELOPE "B" 

5.1- As propostas deverao sér apresentadas em papel tirnbrado da firma, preenchidas ern uma via 
datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecãnico, eletrOnico ou manual, sern ernendas, 
rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope opaco e lacrado. 

5.2- AS PROPOSTAS DE PREQOS DEVERAO, AINDA, CONTER: 

5.2.1- A razao social, local da sede e o nUmero de inscdqao no CNPJ da licitante. 

5.2.2- Assinatura do Representante Legal; 
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5.2.3- lndicaçäo do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, conth4da -d -- . 

apresentação das rnesmas, 	
- ... 

5.2.4- Preço unitâho e total propostos, cotados em indico porcentual, em algarismos e por extenso, JA 
considoradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contdbuiçOes e demais encargos 
incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital; 

5.2.5- Planilha de Preços, contendo percentuais cotados para os lotes constantes do ANEXO II - MODELO DE 
PROPOSTA DE PREcOS. 

5.2.6- Correrão por conta da propononte voncedora todos os custos qua porventura deixar do explicitar em sua 
proposta. 

5.2.7- Ocorrendo divergência entre Os valores propostos, prevalecorao os descdtos por extenso e, no caso do 
incornpatibilidado ontro as valores unitârio e total, prevalecerá o valor unitario. 

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAçAO 

6.1- A presente licitação na modalidade TOMADA DE PREQO serâ procossada e julgada do acordo corn o 
procedimento estabelecido no art. 43 da Lei fl. 0  8.666193 e suas alteraçOes posteriores; 

6,2- ApOs a entrega dos envelopes polos(as) licitantos, não sorão aceitos quaisquer adendos, acrOscimos ou 
supressOes ou esclarecimontos sobre o contoUdo dos mosmos; 

6.3- Os esclarecirnentos, quando nocossádos o desde quo solicitados pela Cornissao do Licitaçao desto 
Municipio, constarAo obhgatoriarnente da respoctiva Ata; 

6.4- E facultado A Comissao do Licitação ou a autoddado superior, em qualquer fase da licitaçao, prornover 
diligOncia dostinada a esclarecer ou complomontar a instruçäo do processo, vedada a inclusao de docurnentos 
ou inforrnaçoos quo devoriam constar originariamente da proposta; 

6.5- Será lavrada ata circunstanciada duranto todo o transcorrer do processo licitatôrio, quo sera assinada pola 
Comissao do Licitaçao e pelos(as) licitantos presentos, conforme dispOe o § 12 do art. 43, da Lei n o  8.666/93 e 
suas alteraçOes posteriores; 

6.6- 0 rocobimento dos envelopes contondo os documontos de habilitaçao e a proposta do preço sera realizado 
no dia, hora e local provistos nosta TOMADA DE PREcO; 

6.7- Rocobidos as envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAQAO e "B" PROPOSTA DE PREQO, procoder-
se-a corn a abertura e corn a análise dos envelopes reforontes A documentaçao; 

6.8- Em soguida sorá dado vistas dos documentos aos(as) licitantes para que rubriquom o procodam, se 
quiserem, ao exame e so utitizern das faculdades outras previstas em Lei; 

6.9- A Cornissao do Licitaçao podorá, ao sou oxciusivo critéño, proclamar, na mesrna sessão, o resultado da 
habilitaçAo, ou convocar outra para OSSO firn, ficando cientiflcados as intorossados; 
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6.10- Divulgado o resultado da habihtaçao, a Comissao de Licitaçao, apOs obedecer ao disposto no art. 109, 

inciso I, alinea a, da Lei de LicitaçOes, fare a devolução aos inabilitados, dos seus envelopes "propostas", 
devidamente lacrados; 

6.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serão exanilnadas pela Comissão e pelos(as) 
licitantes presentes; 

6.12- Divulgação do resultado do julgamento das propostas e observância ao prazo recursal previsto no art. 109, 
inciso I, alinea b, da Lei n o  8.666193; 

6.13- ApOs a fase de habilitaçao, näo cabe desistOncia de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissao de Licitaçao. 

7.0- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO 	
- 

A - AVALIAAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAAO - ENVELOPE "A" 	 flfJA MSO 

7,1- Compete exciusivamente a Comissão de Licitação avaliar o merito dos dociJP$htop'1iñforthaôes '.. r1. -r3 	.. 
prestadas, bern como julgar a capacidade tecnica de cada hcitante e a exequibilkJbdtJa.pmostas 

apresentadas. 

7.2- A habilitaçäo sera julgada corn base nos Documentos de Habititação apresentados, observada as exigOncias 
contidas nesta TOMADA DE PREçO. 

B - AVALIAçAO DAS PROPOSTAS DE PREOS - ENVELOPE "B" 

7.3- A presente licitacão será julgada pelo critério, do manor preço, conforme inciso l § 12 do art. 45 da Lei das 

LicitaçOes; 

7.4- Na proposta prevaleceräo, em caso de discordância entre os valores numOricos e por extenso, estes 

Ultimos; 

7.5- Os erros de soma e/ou multiplicaçao, bern como o valor total proposto, eventualmente configurados nas 
Propostas de Preços dos(as) proponentes seräo devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, 

corno motivo pare desclassificaçao da proposta; 

7.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-â por sorteio, observado o disposto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 14712014; 

7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 14712014, considerar-se-äo empatados (empate ficto) todas 
as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou ate 10% (dez 
por cento) supehores a proposta de manor preqo apresentada; 

7.8- Não ocorrerá o empate ticto quando o melhor preço tiver sido apresentado por empresa que comprove ser 
regularmente enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.9- Ocorrendo o empate na forma prevista no item 7.7 acima, proceder-se-á da seguinte forma 
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a) A Cornissao de Licitação convàcará a microempresa ou empresa de pequeno porte meihor classificada para 
apresentação de proposta de preço inferior a da primeira classificada; 

b) A convocação deverá ser atendida no prazo maxirno de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito, 
e havendo a apresentaçäo de preço inferior pela mesma, esta passará a condição de prirneira classificada no 
certame; 

c) Nao ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das alineas "a" e 'b" 
deste item, seräo convocadas as remanescentes quo porventura se enquadrern na hipótese prevista no item 7.7 
acirna, na ordem crescente de classiflcaçào, para o exercicio do mesmo direito; 

d) No caso de equivalOncia (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte, que se enquadrem na hipOtese prevista no item 7.7 acima, será realizado sorteio entre elas para 
quo se identifique aquela que phmeiro poderà exercer o direito de preferOncia, através da apresentação do 
meihor oferta. 

7.10- Sera declarada vencedora a proposta de menor valor Global entre os(as) licitantes classificados(as), apôs 
a observância dos criterios acima estabelecidos. 

- 

7.11- SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREOS  
j nu•wc_ 	I 

7.11.1- Que näo atenderem as exigOncias desta TOMADA DE PREQO; 	 s- 

7.11.2- Que apresentarem preços unitanos imsonos, de valor zero, ou preços excessivo u1 	qj,ij.yeisy / 
taJ 

7.11.3- Näo será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE PREcO, nem preco 

ou vantagern baseada nas ofertas dos(as) demais ilcitantes; 

7.11.4- Corn preço unitário sirnbolico ou ifflsório, assim entendido como aquele incompativel corn os preços 

praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alteraçOes; 

7.11.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se farâ, obrigatoriamente, por sorteio, em 
ato pUblico, para a qual todos os(as) licitantes seräo convocados(as), vedado qualquer outro processo; 

7.11.6- De conforrnidade corn o parecer da Cornissäo de Licitação, näo constituirâ causa de inabilitaçao nem de 
desclassiflcaçäo da proponente a irreguladdade formal que nào afete o conteUdo ou a idoneidade da proposta 

e/ou documentaçäo apresentada. 

8.0- DA ADJUDICAçAO 

8.1- A adjudicaçäo da presente licitaçao ao(à) licitante vencedor(a) será efetivada mediante terrno 

circunstanciado, obedecida a ordem classificatOda, depois de ultrapassado o prazo recursal, 

9.0- DO CONTRATO 

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minute anexa a presente TOMADA DE PREcO, quo 
deverá ser assinada pelas partes no prazo de ate 05(cinco) dias Uteis, a partir da data da convocaçäo 
encaminhada ao(a) licitante vencedor(a) do certame; 
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9.2 A recusa injustificada do(a) adjudicatano(a) em assinar o "Temio de Contrato' no prazo estset 	np- 2' 
subitern anterior, caractehzará o descumprirnento total da obrigação, ficando sujeito as penalidades prbvistas-a 
Lei fl,0  8.666/93 e alteraçoes postehores; 

9.3- Considera-se como.parte integrante do Contrato, os termos daproposta vencedora, seus anexos, bern corno 

Os dernais elernentos concernentes a licitaçäo, que servirarn de base ao processo licitatódo; 

9.4- E facultado a Adrninistraçäo, quando o(a) convocado(a) näo assinar o "Termo de Coritrato' no prazo e 

condiçOes estabelecidas, convocar os(as) licitantes remanescentes, obedecendo a ordern de classiflcação 
estabelecida pole Cornissao de Licitação, para faz6-lo em igual prazo e nos mesmas condiçOes propostas pelo 
prirneiro cdlocado, ou revogar a Iicitaçao consoante prevé a Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

10.0- DAS 0BRIGAç6ES DO(A) CONTRATANTE 

10.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(a) CONTRATADO(A) todas as condiqOes necessârias ao 
pleno cumprimento das obrigaçOes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e 

sues alteraçOes posteriores; 

10.2- Fiscalizare acompanhar a execuçäo do objeto contratual; 

10.3- Cornunicar ao(a) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorréncia relacionada corn a execuçäo do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigirem providéncias corretivas; 

104- Providenciar os pagarnentos ao(à) CONTRATADO(A) a vista des Notes Fiscais /Faturas devidarnente 

atestadas pebo Setor Competente, ate o 50  (quinto) dia apOs o protocolo do fatura pelo(a) CONTRATADO(A). 

11.0- DAS OBRIGAçOES DO(A) CONTRATADO(A) 

11.1- Executor o objeto do Contrato, de conformidade corn as condiçOes e prazos estabelecidos nesta TOMADA 

DE PREc0, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certarne; 

11.2- Manter durante toda a execuçäo do objeto contratual, em cornpatibilidade corn as obrigaçOes assurnidas, 
todas as condiçOes de habilitaçao e qualiflcaçao exigidas na Lei de LicitaçOes; 

11.3- Utilizer profissionais devidarnente habilitados, substituindo-os nos casos de irnpedimentos fbrtuitos, de 

rnaneira quo não se prejudiquern o born andarnento e a boa prestação dos serviços; 

11.4- Facilitar a ação da fiscalizagäo no inspeçäo dos serviços, prestando, prontarnente, os esciarecirnentos que 

forem solicitados pebo(a) CONTRATANTE; 

11.5- Responder, perante as leis vigentes, polo sigilo dos documentos manuseados, sendo que ao(à) 
CONTRATADO(a) näo deverá, rnesrno apos o término do Contrato, sern consentirnento prOvio por escrito do(a) 
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou inIorrnaçöes especificadas no parágrafo anterior, a näo 

ser pare fins de execução do Contrato; 

11.6- Providenciar a irnediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pelo(a) CONTRATANTE; 
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11.7- Arcar corn eventuais prejuizos causados ao(ã) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocado 	,inSen 
ou irreguladdade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execuçâo do obj 	ntiSi, 
inclusive, respondendo pecuniadamente; 	 ' 

11.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambérn de sua responsabilidade o pagamento de 
todos os tributos que, direta ou indiretarnente, incidarn sobre a prestaçao dos serviços contratados, inclusive, as 
contribuiçôes previdenciádas fiscais e parafiscais, FOTS, P15, ernolumentos, seguros de acidentes de trabalho, 
etc, ficando exclulda qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal por eventuais autuaçoes administrativas 

e/ou judiciais urna vez que a inadirnplencia do(a) CONTRATADO(A), corn referenda as suas obhgaçOes, näo se 

transfere a Prefeitura Municipal; 

11.9- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaçao referente ao pagarnento dos tributos, seguros, 
encargos soclais, trabaihistas e previdenciários relacionados corn o objeto do contrato; 

11.10- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidaçäo das Leis do 
Trabalho e Ieglslaçao pertinente; 

11.11- Efetuar os levantamentos necessários pare apuraçAo dos valores a seres recuperados/reslituidos. 

11,12- Auxiliar a Contratante na defesa de seus direitos, através de assessoda e consultoria tOcnica, sern 
qualquer cobrança adicional, caso eventual fiscalizaçao efetive langamento corn relaflo a qualquer ponto 
abordado nos trabalhos realizados pela Contratada e efetivamente aproveitado/adotado pela Contratante. 

12.0- DA DURAcAO DO CONTRATO 

12.1- 0 Contrato terà urn prazo de vigência a partir da data de sua assinatura, de 12 (doze) rneses, podendo ser 
prorrogado nos casos e formas previstos no art. 57, II, da Lei n°-8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas 

alteraçOes posteriores, lirnitado a 60 (sessenta meses). 

13.0- DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1- A fatura relativa aos serviços mensalrnente prestados devera ser apresentada a Prefeitura Municipal de 
Arneiroz, ate 100  (dédirno) dia Util do més subsequente a realização dos serviços, para fins de conferOncia e 
atestaçäo das execução dos rnesrnos. 

13.2- A fatura constara dos serviços efetivarnente prestados no periodo de cada rnOs, de acordo corn o 

quantitativo efetivarnente realizado. 

13.3- Caso o faturarnento sela  aprovadopelo(a) Prefeitura Municipal de Ameiroz, 0 pagarnento sera efetuado ate 

o 50  (quinto) dia apOs o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A). 

14.0- DO REAJUSTAMENTO DE PREO 

14.1- Os precos sornente poderão ser reajustados após o periodo do 12 (doze) meses, a contar da data da 
apresentação das propostas, corn base na variaçäo percentual acumulada no periodo sob anâlise, do 1GP-M 
(indice Geral de Precos do Mercado), ou outro equivalente, caso este venha a ser extinto ou substituido. 
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151- Pela inexecuçao total ou parcial das obrigaçOes assumidas, garantidas a prévia delesa, a Aduinislrjgd 
poderá aplicar ao(a) Contratado(a), as seguintes sançOes: 

a) Adverténcia. 

b) Multas de: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre a valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o 
Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da notiflcaçao feita pelo(a) CONTRATANTE; 

b.2)0,3% (trés décimos por cento) par dia de atraso na execuçäo dos serviços, ate a lirnite de 30 (trinta) dias; 

b.3)2% (dais por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumphda do Contrato e rescisão do pacto, a 
critOrlo da Prefeitura Municipal, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias. 

b.4) 0 valor da multa referida nesta clausula será descontada "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A), mediante 
subtraçao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor qua mantenha junto a Prefeitura Municipal, 
independente de notificaçäo ou interpelaçao judicial ou extrajudicial; 

c) suspensäo temporéria do direito de participar de licitaçao e impedimenta de contratar corn a Administraçao, 
pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 

d) Declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao Püblica, enquanto perdurarern Os 

motivos determinantes da puniçäo ou ate que a CONTRATANTE promova sua reabilitaçäo. 

16.0- DA RESCISAO CONTRATIJAL 

16.1- 0 Contrato firmado em decorréncia da presente licitaçao poderá ser rescindido de conformidade corn o 
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei flQ  8.666/93; 

16.2- Na hipOtese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inoiso I, da Lei ng 8.666/93, ao(a) 
CONTRATANTE são assegurados Os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, paragrafos 12 a 4,  da Lei de 
LicitaçOes. 

17.0- DAS ALTERAçOES CONTRATtJAIS 

17,11- Q(A) CQNTRATADQ(A) fica obrigada(a) a aceitar, nas mesrnas condiçOes contratuais,, acresQimos OU 

supressOes no quantitativo do objeto contratual, ate a limite do 25% (vinte e cinco par cento) do valor inicial do 
Contrato, conforme a disposto no § 1, do art, 65, da Lei de LicitaçOes. 

18.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

18.1- Os recursos cabiveis serão processados de acordo corn o quo estabelece o art, 109 da Lei no 8666/93 e 
suas alteraçOes; 
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18.2- Os recursos deveräo ser interpostos mediante petiçäo devidamente arrazoada e subc€1tPdq[N \  
representante legal da recorrente; 	 /-,r coM;309 

D jciTP.cAD 
18.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados a Comissäo de 	 ' 

19.0- DA FONTE DE RECIJRSOS 	
' 

Rubrtt&) 

19.1- 0 valor global do Contrato a ser celebrado correrá por conta das dotaçOes 
08.2440137.2.019.0001 • 10.301.0171.2,012.0001, elemento de despesa n° 3.3.90.39.00. 

ZQQ-  Q!.$ Pi$pQS!cQ$ FINAlS 

20.1- A apresentaçäo da proposta implica na aceitação plena das condiçOes estabelecidas nesta TOMADA DE 
PREQO. 

20.2- A presente licitaçäo poderà ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade no 
processo e/oU no seu jülgamento, Cu revogada par conveniencia da AdministraçAo, por decisâo fundamentada, 
em que fique evidenciada a notOha relevância de interesse do Municipio; 

20.3- E vedado ao servidor dos orgäos elou entidades da Adrninistraçao PUblica Municipal de Arneiroz, 
Autarquias, Empresas Publicas ou FundaçOes, institwdas ou mantidas polo Poder Pubhco Municipal do Arneiroz, 
participar como licitante, direta ou indiretamente, por si, por Interposta pessoa, dos procedimentos desta 
Licitação. 

20.4- A homologação da presente Licitaçäo serã feita pelo(a) Gestor da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 
conforme dispoe o artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93; 

20.5- Os casos omissos deste TOMADA DE PREçO, seräo reso Ividos pela Comissao de Lkitaçao, nos termos 
da legislacäo pertinente. 

20.6- Pam didmir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é a da Comarca de 
Ameiroz, Estado do Ceará, excluido qualquer outro. 

Ameiroz-Ce, 14 de setembro de 2021. 

£~a,t 	 4-tancj &to 
RICARDO WENDEL MORAlS PEITOSA 

Presidente da Comissào de Licitaçäo 
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QQNTRATAcAQ Q EMPRSA PAM PRESTAcAQ P.. $RvIcQs PE TEQNQLQGI.A DA 
INF0RMAçA0 PARA 0 FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMA11ZADO E PERSONALIZADO DE 
DOAQAO E AGENDAMENTO DE CONSULTA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA 

SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Os órgAos pUblicos possuem a obhgaçao de instrurnentalizar a Area administrativa corn ferrarnentas da 
Tecnologia da Informaçäo, de rnodo a permitir major confrole dos processos e dos custos, registros hAbeis 
de dados corn geraçAo de infomiaçOes gerenciais rApidas e confiAveis para tomada de decisOes, reduçäo 

de retrabalho e maior eficiência, eficácia e efetividade administrative. 

Os atuais recursos de informAtica ofertados no memado tern possibilitado uma nova forma de administraçao 
aflcerçada na gestäo par processos, contemplando funcionalidades diversas, favorecendo uma gestao 
focada nos processos organizacionais e permitindo racionalizar a utilização dos recursos institucionais, atOm 
de perrnitir urn rnaior controls par parts dos Orgãos flscalizadores. 

Nests sentido, a Adrninistraçäo Municipal necessita realizar procedimento licitatOo, nos termos da Lei n.° 
8.66611993, para contratar urna soluçao informatizada para Gestão Integrada dos pracessos de trabaiho, 
cornpreendendo em rnigração e conversão de dados, irnplantaçao dos sistemas, treinarnento, rnanutenção e 
suporte tOcnico 

3. ESPEcIFIcAçOES DO OBJETO 

VALOR 
ITEM 	 LspccIFIcAçAo 	 UNb 	QUANT. 	

UNBT(R$) 	
VALOR tOtAL($) 

Sistema Registro do Agendarnentos para 

1 	
Consuftas especializadas para uso de 	

Més 	4 	 R$: 
interesse a exciusivo da Secretaria do SaUde 

do Municiplo do Arneiroz - CE 

ITEM 	 ESPECIF 	
VALOR

ICAAO 	 UND 	QUANT. 	
UNIT(R$) 	

VALOR TOTAL(R$) 

Sistema do Doagoes para uso do interesse 

1 	da Secretaria de Assistência Social do 	MAs 	4 	 R$ 

MunicIpio de Arneiroz - CE 
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Em se tratando do serviqos do assessoramentoflocaçao do sistema, a pro 
valor unitário e total da conlratação do servico confomie especificado neste Projeto 

5. FORMA DE PAGAMENTO: 

0 pagamento dos serviços prestados será feito pela Secretaria Competente, niediante 
apresentaçâo por pane da CONTRATADA da respectiva Nota Fiscal, no prazo de ate os dias. 

6.DA c0NTRATAçA0 E DA REGENCIA LEGAL  

0 contrato a ser firmado corn a proponente cuja proposta venha a ser adjudicada, sera' regido por 
normas de direito pUblico, aplicando-se Ihes, supletivamente, os plincIpios da teoria geral dos contratos e 
as normas de direito privado. 
A regência legal do contrato a ser firmado ô a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, corn a 
recaçao atualizada e revisada pelas diversas Iegislaçoes subsequentes. 

7.PRAZO DA EXECUçAO DOS sERvlços: 

Pr s@ tr*r 0 ?crv'cp es59nqi@l ?mipitr?cg rnunicipl, g przQ Øç pxqquQ5 serA de  12 
Moses, contados da assinatura do contrato, podendo esse prazo VII a set prormgado por idenbcos e 
sucessivos periodos ate 60 (sessenta) meses. 

8.DA EXECUçAO DOS SERVIOS  

Os serviços a serem propostos deverão, quando contratados, ser executados par profissionais 
altamente capacitados e de renorne no mercado, as quals prestarao todos os reridos serviços corn 
eficiOncia, Otica, cornpetência e rapidez, dentro dos prazos 

Arneiroz -Ce, 14 Be seternbro De 2021 

_7p7 

(/ JOSE GOMES NOGUEKDA SILVA 
Ordenador de Despesas Gera] 
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ANEXOII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREOS 
(Carta de Apresentacao)  

f  
Local de Data 	 jfl FULKA N 

PtWeitura Municipal de Ameuz 
 

Comissão Permanente de Licitagao 
Ameiroz-Ce. 

Razao social: 
CNPJ: 
Endereço: - 	 CEP: 
Fone: 
	

Fax: 

Prezados Senh ores, 

Apresentarnos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos no valor mensal de R$;±:(extn$), perfazendo urn 
valor global referente a 10 (dez meses) de R$ (extenso), conforme plan:lha abaixo, referente a TOMADA DE 
PREO NO 2021.09.13.1, cujo objeto é a CONTRATAcAO DE EMPRESA PARA PRESTAcA0 DE SERVIOS DE 
TECNOLOGIA DA INF0RMAcA0 PARA 0 FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E 
PERSONALIZADO DE D0AcA0  E AGENDAMENTO DE CONSULTA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E 
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: 

ITEMf 	 ESPECIFICAcAO 	 UNtO 	QTD 	VALOR I VALOR 
UNITARIO 	TOTAL 

Nesta oportunidade, ternos a declarar, sob as penes da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto 
desta licitaçao; que não possuirnos nenhum fato irnpeditivo para participacão deste certarne e que nos submeternos 
a todas as ctausutas e condiçOes previstas neste edital. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Nome do Representante Legal 

CPF n° 
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CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITLJRA 
MUNICIPAL DE ARNEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ..................COM ....................... 
PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA. 

o Municipio de ARNEIROZ, pessoa juridica de direito pUblico inferno, corn sede na Praça Joaquim Felipe,n° 15 3  
Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.748.297/0001-54, neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de 
Despesas da 	 , Sr. 	doravante denorninado de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 	, corn endereço na Rua __________ NO __, bairro 

em ___________ Estado do __, inscrita no CNPJ sob o n° _________, representada por 
CPF no 	 , no final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A), de acordo 

corn a TOMADA DE PREO n.° __________, Processo n.° 	 , em conforrnidade com o que 
preceitua a Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, sujeitando-se, as partes, as suas normas e as 
cláusulas e condiçOes a seguir pactuadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1-0 presente Contrato tern par objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAçA0 DE SERVIOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAQAO PARA 0 FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E 
PERSONALIZADO DE DOAçAO E AGENDAMENTO DE CONSULTA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E 
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1- 0 presente Contrata tam coma fundamento a Lei n° 8.666193 e a TOMADA GE PREQO n. °  2021.09.13.1, 
devidamente homologado pelo(a) Gestor acima citado(a) a ao fim assinado(a), bern corno a proposta do(a) 
CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de transchçäo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

3.1- A CONTRATANTE pagará ao(a) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato o valor global de 
R$(6xtønso), conforme anexo do contrato. 

CLAUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente prestados deverá ser apresentada a Prefeitura Municipal de 
Ameiroz, ate 100  (dOcimo) dia Util do mOs subsequente a realizaçäo dos serviços, para fins de conferencia e 
atestaçäo das execuçäo dos rnesrnos. 

4.2- A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no periodo de cada mês, de acordo corn o 
quantitativo efetivamente realizado. 

4.3- Caso o faturamento seja aprovado pelo(a) Prefeitura Municipal de Ameiroz, o pagarnento será efetuado ate 
050 (quinto) dia apos o protocolo da fatura pela CONTRATADO(A). 

CPNJ: 06.748.297/0001-54 
PRAA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARA 

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020 



____ yUCIP4  

CLAUSIJLA QUINTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREO 

5.1- Os preços somente poderäo ser reajustados após o periodo de 12 (doze) rneses, a contar di data Jã / 
apresentaçäo das propostas, corn base na vaaçäo percentual acurnulada no periodo sob analise, do IGP-M 

(Indice Gera[ de Preços do Mercado), ou outro equivalente, caso este venha a serextinto ou substituido. 

CLAUSULA SEXTA . DA DURAçAC) DO CONTRATO 

6.1- 0 Contrato terà urn prazo de vigOncia a partir da data de sua assinatura, de 12 (doze) rneses, podendo ser 
prorrogado nos casos e formas previstos no art. 57, II, da Lei n°-8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
?Iteracoes postçnores, lirnitado a 60 (sessenta meses). 

cLAuSULA SETIMA- DAS OBRIGAQOES DO(A) CONTRATANTE 

7.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(ã) CONTRATADO(A) todas as condiçOes necessárias ao 
pleno cumprirnento das obrigaçOes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei flQ  8.666193 e 
suas alteraçOes posteriores; 

7.2- Fiscalizar e acompanhar a execuçäo do objeto contratual; 

7.3- Cornunicar ao(a) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrOncia relacionada corn a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigirern providencias corretivas; 

7.4- Providenciar os pagarnentos ao(a) CONTRATADO(A) a vista das Notes Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente, ate o 50  (quinto) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A). 

CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGAçOES DO(A) CONTRATADO(A) 

$i- Eecvtar Q Qieto do Oontratc1 0e qQnfQrrT. idade com, as QQUO Ic?s e praz.Qs ?stb?I?ciOQ$ uQsta TOMADA. 
DE PREçO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certarne; 

8.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibihdade com as obgaçOes assurnidas, 
todas as condiçOes de habilitaçao e qualificaçao exigidas na Lei de LicitaçOes; 

8.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedirnentos fortuitos, de 
maneira que não se prejudiquern o born andamento e a boa prestação dos services; 

8.4- Facilitar a ação da flscallzaçäo na inspeçäo dos serviços, prestando, prontamente, os esciarecimentos que 

rem solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 

8.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que ao(ã) 
CONTRATADO(a) nao devera, mesmo apOs o tOrmino do Contrato, sern consentimento previo por escrito do(a) 
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informaçOes especificadas no parágrafo anterior, a näo 

ser para fins de execuçäo do Contrato; 

8.6- Providenciar a irnediata correção das deficlOncias e/ ou irregularidades apontadas pelo(a) CONTRATANTE; 
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8.7- Arcar corn eventuais prejuizos causados ao(ã) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados 	nefic 	'a 
ou irregularidade cornetida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos no execução do ol 
inclusive, respondendo pecuniaamente; 

8.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de 

todos os ifibutos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive, as 
ôontdbuiçOes previdenciadas fiscais a parafiscais, FGTS, P18, ernolumentos, seguros de acidentes de trabatho, 
etc, ftando exciulda qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal por eventuais autuaçOes administrativas 

e/ou judiciais urna vez que a inadimpléncia do(a) CONTRATADO(A), corn referenda as suas obrigaçOes, nao se 
transfere a Prefeitura Municipal; 

8.9- Disponibitizar, a qualquer tempo, toda docurnentaçäo referente ao pagarnento dos tributos, seguros, 
encargos socials, trabaihistas e previdenciários relacionados corn o objeto do contrato; 

8.10- Respeitar as normas de segurança a medicina do trabaiho, previstas na Consolidaçao das Leis do 
Trabalho a legislação pertinente; 

8.11- Efetuar os levantamentos necessârios para apuração dos valores a seres recuperados/restituidos. 

8.12- Auxiliar a Contratante na defesa de seus direitos, atravOs de assessoda e consultoila tècnica, sem 
qualquer cobrança adicional, caso eventual flscalizaçäo efetive lançamento corn relaçao a qualquer ponto 
abordado nos trabathos realizados pela Contratada e efetivarnente aproveitado/adotado pela Contratante. 

CLAUSULA NONA - DAS sANçOEs ADMINISTRATIVAS 

9.1- Pela inexecucão total ou parcial das obrigaçOes assurnidas, garantidas a prévia defesa, a Ad.ministrço 
podera aplicar ao(á) Contratado(a), as seguintes sançes: 

a) AdvertOncia. 

b) Multas de: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre a valor contratado, em caso do recusa do(a) licitante vencedor(a) em assinar a 
Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Oteis, contados da data da notificaçäo feita pela CONTRATANTE; 

b.2) 0,3% (tres décimos por cento) por dia de atraso na execuçäo dos serviços, ate o limite de 30 (thnta) dies; 

b.3) 2% (dais por canto) cumulativos sobre o valor da pamela não cumprida do Contrato a roscisäo do pacto, a 
cdtédo da Prefeitura Municipal, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias; 

b.4) 0 valor da rnulta refedda nesta cláusula será descontada "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A), mediante 
subtraçao a ser efetuada em qualquer fatura do crédito em seu favor qua mantenha junto a Prefeitura Municipal 
de Ameiroz, independente de notiflcaçäo ou interpelagäo judicial oU extrajudicial; 

c) suspensão temporâha do direito de participar do licitaço e irnpedimento de contratar corn a Adrninistraçao, 
pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
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d) Declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistracao PUblica, enquanto 
motivos determinantes da punigäo ou ate que a CONTRATANTE promova sua reabilitaçäo. 
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ucffAç&o •;: 

iULH'U e 2  z 
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CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

10,1- 0 Qontrato firmado em decorrência da presente licitaço poderà ser reacindido de conformidade corn o 
disposto nos art's, 77 a 80 da Lei Ing 8.666193; 

10.2- Na hipOtese de ocon-er a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n 8.666/93, ao(à) 
CONTRATANTE são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, paragrafos 12 a 49,  da Lei de 
LicitaçOes. 

CLAUSIJLA DECIMA-PRIMEIRA- DAS ALTERAçOES CONTRATUAIS 

11.1- 0(A) CONTRATADO(A) flea obdgado(a) a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuals, acréscirnos ou 
supressOes no quantitativo do objeto contratual, ate o lirnite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, conforme o disposto no § 1, do art. 65, da Lei de LicitaçOes. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1- Os recursos cabiveis serão processados de acordo corn o que estabelece o art. 109 da Lei no 8666/93 e 
suas alteraçOes; 

12.2- Os recursos deveräo ser interpostos mediante petiçao devidamente arrazoada e subscdta pelo 
representante legal da recorrente; 

12.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados a Cornissao de Licitação; 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS 

13.1- 0 valor global do Contrato a ser celebrado, correrá por conta da dotaqão orcamentária n° 
-, elemento de despesa n o  3.3. 90.39.00. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORD 

14.1- Flea eleito o foro da Comarca de Ameiroz, Estado do Ceara, para dirirnir toda e qualquer controvOrsia 
oriunda do presente Contrato, que nao possa ser resolvida Ma via adrninistrativa, renunciando-se, desde jé, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarern acertadas, as partes firmarn o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa 
produzir os efeitos legais. 

Ameiroz -Ce, - de 
	

de 2021. 

fl 
	

Nome do representante Legal 
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? 	 HtV 
Gestor 
	

Nome da Empresa 
CONTRATANTE 
	

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

1.  
Nome: 
CPF: 

2.  
Nome: 
CPF: 

1üj,'4 

Va3 Y 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAçA0 
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DEcLARAçA0 

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, qua nao executarnos trabaiho notumo, pefigoso ou 
insalubre corn menores de dezoito anos e de qualquer trabalho corn rnenores de dezesseis anos, salvo na 
condiçäo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprirnento ac disposto no inciso XX)(IR do art. 72  da 
Constituiçao Federal e de conformidade corn a exigéncia prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n 
8.666193 e suas alteraçoes postehores. 

_______Cidade-Estado,-----de ----- de2021. 

Carimbo e assinatura do representante legal da ernpresa. 
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