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AVISO DE CONTRATAQAO DIRETA
DISPENSA DE LICITAQAO N°. 1002.01/2023.

.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1002.01/2023.
PREAMBULO:

O MUNICIPIO DE PACOTI, Inscrito no CNPJ N° 07.910.755/0001-72, com sede a Avenida Coronel Jose Cicero
Sampaio, n° 663, Centro, Pacoti-CE, CEP 62770-000, torna publico que, realizara Contratagao Direta por Dispensa de
Licitagao, com criterio de julgamento MENOR PREQP DO ITEM, nos termos artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e
as exigences estabelecidas neste Edital, e Termo de Referenda e seus anexos, conforme os criterios e procedimentos
a seguirdefinidos, objetivando a manifestagao de eventuais interessados em participar do presente processo em busca
da administragao obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e horarios discriminados a seguir:

DATA DO AVISO DE DISPENSA: 10/02/2023
DATA LIMITE PARA APRESENTAQAO
DE PROPOSTAS:

15/02/2022, ate as 17h

As propostas deverao ser encaminhadas pelo link disponivel no site
da Prefeitura Municipal de Pacoti, na aba Transparency, em seguida
nos botoes: “Licitagoes” -> “Contratagao Direta - Lei 14.133/2021”, e
apos abrindo processo tratado acima.

FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA:
f#

Por tratar-se de licitagao com base na condigao prevista no art. 176 paragrafo unico da Lei 14.133/21 o meio
para publicidade desse intrumento sera a imprensa oficial do municipio atraves da fixagao no flanelografo com

sitio oficial do municipio, disponivel
https://www.pacoti.ce.gov.br/acessoainformacao.php

divulgagaosua no em:

1.0-DO OBJETO:
1.1 Constitui objeto desta a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS COM
ORGANIZAQAO DE DOCUMENTOS INTERNOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS
DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO AOS MAIS DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAQAO PUBLICA DIRETA E
INDIRETA NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARY DE
GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI, CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCE.
1.2 Compoem este Edital, alem das condigoes especificas, os seguintes documentos:
1.2.1-Termo de Referenda;
1.2.2 - Anexo I e II ao Termo de Referenda;
1.2.3- Anexo III Minuta da Proposta;

2.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:
2.1. A participagao na presente dispensa se dara mediante o envio de proposta de pregos e documentos de habilitagao
pelo link disponivel no site da Prefeitura Municipal de Pacoti, na aba Transparencia, em seguida nos botoes: “Licitagoes"
-> “Contratagao Direta - Lei 14.133/2021".
2.1.1. Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:
2.1.2. Que nao atendam as condigoes deste Aviso de Contratagao Direta e seu(s) anexo(s);
2.1.3. Estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa ou judicialmente;
2.1.4. Nao podera participar empresa que nao explore ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagao.
2.1.5. As Pessoas juridicas que tenham sido declaradas inidoneas por ato do poder publico ou que estejam impedidas
de licitar, ou contratar com a administragao publica, ou com qualquer de seus orgaos descentralizados, quais sejam:

a) Cadastre Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas- CEIS;
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b) CNIA - Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade doCNJ;
c) CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas;
d) Inidoneos - Licitantes Inidoneos junto ao TCU;

que se enquadrem nas seguintes vedagoes:
autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a contratagaoversar sobre obra, servigos ou fomecimento de bens a ele relacionados;
empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projetoexecutivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel tecnico ou subcontratado, quando a contratagao versarsobre obra, servigos ou fomecimento de bens a ela necessarios;
pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagao, impossibilitada de contratar emdecorrencia de sangao que Ihe foi imposta;
aquele que mantenha vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira, trabaihista ou civil comdirigente do orgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue nafiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral oupor afinidade, ate o terceiro grau;
empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

concorrendo entre si;
pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do aviso, tenha sido condenadajudicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigoesanalogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabaihista

2.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico;
2.2.2. aplica-se o disposto na alinea “c” tambem ao fornecedor que atue em substituigao a outra pessoa, fisica oujuridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do
fornecedor;
2.2.3. organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao (Acordao n°746/2014-
TCU-Plenario); e
2.2.4.

2.2.

a)

b)

c)

d)

e)

0

sociedades cooperativas.

3.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1. As despesas decorrentes desta contrataqao estao programadas em dotaqao orqamentaria propria, prevista no
orqamento do Poder Executivo, para exercicio de 2023, na classificaqao abaixo:

- 0201. 04122 0402 2.007 3.3.90.39.00

4.0- DO VALOR ESTIMADO:
4.1.1 - O valor global estimado para contratagao sera de R$ 56.980,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta
reais).

VR. UNIT.
ESTIMADO

VR. TOTAL
ESTIMADO

DESCRIQAO UNID. QUANT.ITEM

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS COM ORGANIZAQAO DE
DOCUMENTOS INTERNOS, ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO
DE PACOTI JUNTO AOS MAIS DIVERSOS ORGAOS
DA ADMINISTRAQAO PUBLICA DIRETA E INDIRETA
NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL,
DE INTERESSE DA SECRETARY DE GOVERNO DO

Mes R$ 5.180,00 R$ 56.980,001 11
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VR. UNIT.
ESTIMADO

VR. TOTAL
ESTIMADO

DESCRIQAOITEM UNID. QUANT.
MUNICIPIO DE PACOTI, CONFORME PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCE

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 56.980,00

5.0- PERIODO PARA ENVIO DA DOCUMENTACAO DE HABIL1TACAO E PROPOSTA DE PRECO/COTACAO:
5.1. A presente ficara ABERTA POR UM PERIODO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, a partirda data da divulgaqao no site,
as proposta de pregos eos respectivos documentos deverao serencaminhadas pelo link disponivelno site da Prefeitura
Municipal de Pacoti, na aba Transparency, em seguida nos botoes: "Licitagoes” -> “Contratagao Direta - Lei
14.133/2021”, e apos abrindo processo tratado acima, clicando no link disponivel.

6. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS:
6.1. Apresentada em original, por copia simples ou sendo aceita a autenticagao digital
6.2. A proponente devera apresentar os seguintes documentos de habilitagao junto a sua proposta de pregos:
6.3. Habilitacjio Jurfdica, Fiscal, Tecnica, Economico Financeira e declaragoes:
a) Prova de inscriqao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - Cartao CNPJ;
b) Contrato Social em vigor (Consolidado),devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais;exigindo-
se, no caso de sociedade por acpes, documentos de eleicao de seus administradores; Estatuto Social devidamente
registrado acompanhado a ultima ata de eleiqao de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de
sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa publics sera apresentado copia das leis que
a instituiu; Certificado da Condiqao de Microempreendedor Individual-MEI;
c) Ccomprovagao de REGULARIDADE Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidao Conjunta Negativa De
Debitos relativos a Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao;
d) Comprovagao de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de Certidao Negativa de
Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual
e) Ccomprovagao de REGULARIDADE para com a Fazendo Municipal atraves da Certidao Negativa de Debito do
Municipio Sede da Empresa (CND Municipal);
f) Certidao Negativa de Debitos junto ao FGTS;
g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT);
h) Copia da Cedula de Identidade dos socios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);
i) Apresentaqao de 01 (urn) ou mais atestados de capacidade tecnica que comprove ja ter prestado os servicps
constantes do objeto desta licitaqao, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfaqao.
Tal atestado devera ser fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em papel timbrado, assinado e
datado.
j) Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distributor da sede da pessoa
juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data nao
superior a 30 (trinta) dias.
j.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao
de que o respectivo piano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao, devendo, ainda, comprovartodos os demais requisites de habilitagao.
k) balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial competente ou no Cartorio de Registro
das Pessoas juridicas conforme o caso, devidamente assinado pelo responsavel legal e contador da empresa. As
empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigences da habilitagao e ficarao
autorizadas a substituir os demonstratives contabeis pelo balango de abertura, na forma da lei.
L) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a proibigao
prevista no art. 7° da CF - ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades notumas,
perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condigao de aprendiz. Em papel da propria
empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa
legalmente habilitada e que seja possivel. Identificar quern assinou.
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7.0. PROPOSTA DE PRECO:
7.1. As propostas de precp que nao estiverem em consonancia com as exigences deste Edital serao desconsideradas
julgando-se pela sua desclassificacao.
7.1.1. 0 valor proposto pelas licitantes para execugao dos servigos nao podera ultrapassar o valor do orgamento do
Municlpio previsto no item 4.1.1 do edital
7.1.2. A PROPOSTA DE PREQOS devera ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou digitada, devidamente
assinada, rubricada em todas as suas paginas, devendo conter no mlnimo:

a) A indicagao da razao social da licitante, o numero de inscrigao no CNPJ de seu estabelecimento e enderego
completo devera ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitagao. Sao facultativas as informagoes dos
dados referentes ao numero de banco, agenda e conta corrente nesta etapa da licitagao, sendo obrigatoria,
posteriormente, para assinatura do contrato.
b) Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao dos mesmos, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro argumento nao previsto em
lei.
c) As Propostas de Pregos serao consideradas de acordo com os Anexos deste Edital, por LOTE/ITEM,
conforme o caso, expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, computando todos os custos
necessarios para o atendimento do objeto desta licitagao, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros
custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestagao dos servigos,
constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com os servigos necessarios a execugao do objeto
em perfeitas condigoes a manutengao dos servigos.
d) Ocorrendo discrepancy entre os pregos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, devendo o(a) Agente
de Contratagao(a) proceder as corregoes necessarias.
e) Deverao ser informados alem dos pregos unitarios e totais, os seus respectivos valores por extenso.
f) A proposta de pregos devera ainda estar assinada por representante, legalmente constituldo para tal fim;
g) A proposta de pregos tera validade minima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope,
sendo este considerado como valido, no caso de omissao.

7.1.3. Ocorrendo divergency na proposta entre os valores unitario e total, prevalecera o unitario, e entre o algarismo e
extenso, prevalecera o extenso. Nao sera permitido alterar valor da proposta por erro, sendo o mesmo desclassificado.
7.1.4. Os pregos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimals apos a vlrgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas casas decimais dos
centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
7.1.5. Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao dos mesmos, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro argumento nao previsto em lei.
7.1.6. A apresentagao da proposta de pregos implica na ciencia clara de todos os termos do edital e seus anexos, em
especial quanto a especificagao dos servigos e as condigoes de participagao, competigao, julgamento e formalizagao
da dispensa, bem como a aceitagao e sujeigao integral as suas disposigoes e a legislagao aplicavel lei 14.133/21.
7.2. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.2.1. contiver vlcios insanaveis;
7.2.2. nao obedecer as especificagoes tecnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
7.2.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;
7.2.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.2.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigencias deste aviso ou seus anexos, desde que
insanavel.
7.3. Quando o fornecedor nao conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a
contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:
7.3.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao, apresente pregos global ou unitarios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
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dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da dispensa nao tenha estabelecido limites mmimos, exceto
quando se referirem a materials e instalagoes de propriedade do proprio fornecedor, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragao.
7.3.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos
de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengoes coletivas de trabalho vigentes.

8.0. DO JULGAMENTO
8.1. Encerrada o prazo para recebimentos das propostas de pregos e documentos de habilitagao, sera verificada a
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a que apresentou o menor prego, quanto a
adequagao do objeto, a compatibilidade do prego em relagao ao estipulado para a contratagao, bem como os
documentos de habilitagao apresentados.
8.2. No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragao, sera declarada
desclassificada e verificada pela ordem de classificagao o segundo lugar e assim sucessivamente ate a proposta
atender a todas as condigoes do edital.
8.3. Em qualquer caso, conclulda tal fase, o resultado sera registrado na ata do procedimento da dispensa.
8.4. Estando o prego compatlvel, sera solicitado o envio da proposta e,se necessario, de documentos complementares,
conforme o caso.
8.5. Se houver indlcios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligencias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagoes do objeto, podera ser colhida a
manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
8.7. Se a proposta vencedora for desclassificada, sera examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagao.
8.8. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, se iniciara a fase de habilitagao, observado o disposto
neste Aviso de Contratagao Direta.

9.0- DO PAGAMENTO:
9.1. 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias mediante apresentaqao de nota fiscal e apos atesto do setor
competente, nos termos da Lei Federal no 14.133/2021.
9.2. Para realizagao dos pagamentos, o licitante vencedor devera manter a regularidade fiscal apresentada durante
processo de habilitagao;

10.0- DAS DISPOSICOES GERAIS:
10.1. Podera o Municipio revogaro presente processo, no todo ou em parte, porconveniehcia administrativa e interesse
publico, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
10.2. 0 Municipio devera anular o presente Edital, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou
por provocaqao.
10.3. A anulaqao do presente procedimento, nao gera direito a indenizaqao, ressalvada o disposto no art. 149 da Lei
Federal no 14 *133/21.
10.4. Apos a fase de classificaqao das propostas, nao cabe desistencia desta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente, mediante solicitagao do proponente e aceito pelo Municipio.

Pacoti (CE), em 10 de fevereiro 2023.

fflnAcxbu
MARCIA TABOSA LUZ BARROZO 0

Agente de contratagao
Prefeitura Municipal de Pacoti
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA

1.0BJET0

1.1. CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS COM ORGANIZAQAO DE DOCUMENTOS
INTERNOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO
AOS MAIS DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAQAO PUBLICA DIRETA EINDIRETA NAS ESFERAS MUNICIPAL,
ESTADUAL E FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI,
CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
1.2. Especificagoes do Objeto:

1- Organizagao de documentos internos, acompanhamento e monitoramento das demandas do Municlpio de Pacoti
junto aos mais diversos orgaos da administragao publica direta e indireta nas esferas Municipal, Estadual e Federal.
2- Implementagao e cumprimento de rotinas documentais para o encaminhamento das demandas, onde serao
catalogados a qual orgao/esfera da administragao devera ser acompanhado.
3- Realizar o monitoramento continuo com a inclusao de medidas de tratamento dos riscos a, propondo eventuais
alteragoes em legislagao, pollticas, procedimentos ou controle com base nas demandas recebidas;

2. DURACAO DO CONTRATO
2.1. 0 prazo de vigencia da contrataqao e de 11 (onze) meses contados da assinatura do contrato.
2.2. 0 prazo de vigencia da contrataqao sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluldo no
perlodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.
2.3. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituldo em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancpes administrativas;
b) a Administraqao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em

lei para a continuidade da execuqao contratual.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAQAO E DO NAO FRACIONAMENTO
3.1. A contrataqao deve ser realizada em razao do objetivo da gestao em promover agoes estrategicas, praticas e
teoricas, direcionadas ao Desenvolvimento Rural e Ambiental de Pacoti.E com isso incorporaro uso de novas tecnicas
e culturas, reforgar as que ja existem, visando atingir melhores valores agregados e produgao sustentavel
3.2. A contratagao em comento leva em conta projeto a ser desenvolvido pela Secretaria solicitante, nao estando
planejado contratagao de mesma natureza ate o fim do exerclcio, que ultrapasse o valor teto neste perlodo, portanto,
nao havera fracionamento de despesa.

4. CLASSIFICACAO ORQAMENTARIA
4.1. AS despesas decorrentes do objeto deste Termo correrao a conta da dotagao abaixo especificada:

• 0201.04 122 0402 2.007 3.3.90.39.00

5. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAQAO E O PLANEJAMENTO
5.1. Esta contratagao faz parte das agoes do planejamento estabelecidas pela Secretaria solicitante.
5.2. Para esta contrataqao pode ser adotado o sistema de dispensa de licitaqao, na forma eletronica, pois os preqos
obtidos em pesquisa mercadologica permitem, uma vez que alguns estao abaixo do limite do disposto no inciso II do
caput do art. 75 da Lei no 14.133, de 2021.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO.
6.1. 0 prazo de inicio dos servigos e de ate 2 (dois) dias, haja vista a baixa complexidade, contados da assinatura do
Termo de Contrato.
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6.2. 0 servigo sera recebido pela secretaria solicitante.
6.3. 0 servigo sera recebido provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizaqao do contrato, para efeito de posterior verificaqao de sua conformidade com as especificacpes constantes
neste Termo de Referencia e na proposta.
6.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacpes constantes
neste Termo de Referencia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificagao
da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicaqao das penalidades.
6.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do final da prestagao do servigo
apos a verificagao da qualidade e consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.
6.6. Na hipotese de a verificaqao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento defini7tivo no dia do esgotamento do prazo.
6.7. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execuqao do contrato.

7. OBRIGACPES DA CONTRATANTE
7.1. Sao obrigacpes da Contratante:
7.1.1. receber o objeto no prazo e condicpes estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacpes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivo;
7.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicpes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fomecido,
para que seja substituido, reparado ou corrigido;
7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacpes da Contratada, atraves de comissao/servidor
especialmente designado; e
7.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.2. A Administraqao nao responded por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execuqao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGACPES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacpes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuqao do objeto e, ainda:
8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicpes, conforme especificacpes, prazo e local constantes no Termo
de Referencia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicacpes referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedencia e prazo de garantia ou validade;
8.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referencia, os servigos em
desacordo com as especificagoes deste termo;
8.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
mo7vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaqao;
8.1.5. manter, durante toda a execuqao do contrato, em compa7bilidade com as obrigacpes assumidas, todas as
condicpes de habilitaqao e qualificaqao exigidas na licitaqao;
8.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execuqao do contrato.

9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. Nao sera admitida a subcontrataqao do objeto licitatorio.

10. DA ALTERAQAO SUBJETIVA
10.1. E admissive! a fusao, cisao ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa jurldica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurldica todos os requisites de habilitaqao exigidos na licitaqao original; sejam mantidas
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as demais clausulas e condicpes do contrato; nao haja prejuizo a execuqao do objeto pactuado e haja a anuencia
expressa da Administracao a continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAQAO DA EXECUQAO
11.1.0contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avenqadas e as normas da
Lei 14.133/2021, e cada parte responded pelas consequencias de sua inexecuqao total ou parcial.
11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisaqao ou suspensao do contrato, o cronograma de execuqao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
11.3. A execuqao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (urn) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracao especialmente designados conforme requisites estabelecidos no art. 7° da Lei
14.133/2021, ou pelos respectivos substitutes, permitida a contratagao de terceiros para assisti-los e subsidia-los com
informacpes pertinentes a essa atribuiqao.
11.4. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas a execuqao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizaqao das faltas ou dos defeitos observados.
11.5. 0 fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adoqao das medidas convenientes, a
situaqao que demandardecisao ou providencia que ultrapasse sua competencia.
11.6. 0 fiscal do contrato sera auxiliado pelos orgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administraqao, que deverao dirimir duvidas e subsidia-lo com informacpes relevantes para prevenir riscos na execuqao
contratual.
11.7.0 contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorrecpes resultantes de sua execuqao ou de
materials nela empregados.
11.8. 0 contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administraqao ou a terceiros em razao da
execuqao do contrato, e nao excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizaqao ou o acompanhamento pelo
contratante.

12. DO PAGAMENTO
12.1. 0 pagamento sera realizado no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias, contados a parti8r do recebimento da Nota
Fiscal, atraves de ordem bancaria, para credito em banco, agenda e conta corrente indicados pelo contratado.
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momenta em que o orgao contratante atestar a execuqao
do objeto do contrato.
12.3. A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovaqao da regularidade fiscal, com o envio
das certidoes de regularidade fiscal abaixo:

• Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidao Conjunta Negativa De Debitos reiativos a Tributes
Federais e a Dlvida Ativa da Uniao;

• Certidao Negativa de Debito do Municlpio Sede da Empresa (CND Municipal);
• Certidao Negativa de Debitos junto ao FGTS;
• Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT)

12.4. Havendo erro na apresentaqao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrataqao, ou, ainda,
circunstancia que impeqa a liquidaqao da despesa, como, por exemplo, obrigaqao financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovaqao da regularizaqao da situaqao,
nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
12.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenqao das
condicpes de habilitaqao exigidas no edital.

13. DO REAJUSTE
13.1. 0 contrato celebrado nao sera objeto de reajuste.
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14. ALTERACPES DO CONTRATO
14.1. Eventuais alteracpes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 124 da Lei n° 14.133/2021.
14.2. Nas alteracpes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei no 14.133/2021, o contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condicpes contratuais, acrescimos ou supressoes de ate 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. EXTINCAO DO CONTRATO
15.1. Constituirao motivos para extinqao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situacpes previstas na lei n° 14.133/2021.
15.2. A extingao do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracpo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacao, por mediacpo ou por comite' de resolucao de
disputas, desde que haja interesse da Administracpo;
III - determinada por decisao arbitral, em decorrencia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,ou
por decisao judicial.

15.3. A extingao determinada por ato unilateral da Administracpo e a extingao consensual
deverao ser precedidas de autorizacpo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.
15.4. A extingao determinada por ato unilateral da Administracpo podera acarretar as consequencia indicadas no art.
139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das sancpes previstas na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referenda, anexo ao
Edital.
15.5.0termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

• Balancp dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
• Relacpo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
• Indenizacpes e multas.

16. DA GARANTIA DE EXECUQAO
16.1. Nao havera exigencia de garantia contratual.

17. DAS SANCpES ADMINISTRATES
17.1. Comete infracpo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracpes art. 155 da Lei no 14.133, de
2021, quais sejam:

dar causa a inexecucpo parcial do contrato;
dar causa a inexecucpo parcial do contrato que cause grave dano a Administracpo, ao funcionamento dos
serviqps publicos ou ao interesse coletivo;
dar causa a inexecucpo total do contrato;
deixar de entregar a documentacpo exigida para o certame;
nao manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente justificado;
nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacpo exigida para a contratacpo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
ensejar o retardamento da execucpo ou da entrega do objeto da licitacpo sem motivo justificado;
apresentar declaracpo ou documentacpo falsa exigida para o certame ou prestar declaracpo falsa durante a
dispensa eletronica ou a execucpo do contrato;
fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucpo do contrato;
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustraros objetivos deste certame.

II

III
IV
V

VI

VII
VIII

IX.
X

XI
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XII. praticarato lesivo previsto no art. 5o da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013.
17.2 Para tais praticas poderiam ser aplicadas as seguintes sangoes, garantidos o contraditorio e a ampla defesa:
a) Advertencia pela falta do subitem I deste termo de referenda, quando nao se juslOficar a imposiqao de penalidade
mais grave;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor,porqualquer
das infracpes dos subitens I, e II;
c) Impedimenta de licitar e contratar no ambito da Administracjio Publica direta e indireta do ente federalOvo que ver
aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (tres) anos, nos casos dos subitens II a VII deste termo de referenda,
quando nao se justificar a imposiqao de penalidade mais grave;
d) Declaracjao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracjio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mlnimo de 3 (tres) anos e maximo de
6 (seis) anos,nos casos dos subitens VIII a XII, bem como nos demais casos que justifiquem a imposiqao da penalidade
mais grave;
Na aplicacao das sancpes serao considerados:
a natureza e a gravidade da infraqao cometida;
as peculiaridades do caso concrete;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para a Administraqao Publica;
a impiantaqao ou o aperfeicpamento de programa de integridade, conforme normas e

17.2.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condicpes de participagao,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momenta da dispensa,
mesmo apos o encerramento da fase de lances.

18. ESTIMATIVA DE PRECPS E PRECPS REFERENCIAIS
18.1. 0 custo estimado total da contrataqao e de R$ 56.980,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta reais),
conforme quadra abaixo.

VR. UNIT.
ESTIMADO

VR. TOTAL
ESTIMADODESCRIQAO UNID. QUANT.ITEM

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS COM ORGANIZAQAO DE
DOCUMENTOS INTERNOS, ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO
DE PACOTI JUNTO AOS MAIS DIVERSOS ORGAOS
DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA E INDIRETA
NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL,
DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO
MUNICIPIO DE PACOTI, CONFORME PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCE

R$ 5.180,00 R$ 56.980,001 Mes 11

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 56.980,00

19. PROPOSTA COMERCIAL
19.1. As propostas deverao ser encaminhadas pelo link disponivel no site da Prefeitura de Pacoti, na aba
Transparency, em seguida nos botoes: Licitagoes -> Contratagao Direta - Lei 14.133/2021, clicando no processo
referente.

ELABORADO E ASSINADO POR: Ramon Rodrigo Ribeiro da Silva - Secretario de Govemo
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ANEXO III -

MINUTA DE COTAQAO DE PREQOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
Ao setor de

Razao Social:
CNPJ n°:
Enderego:
Fone:
Representante:
Cargo:
E-mail:
Tel:

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto da Dispensa de Licitagao n°.
GLOBAL de R$.

com o PREQO
(. -) •

OBJETO:

QUANT.
TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTALESPECIFICAQAOITEM UNIDADE

VALOR GLOBAL: R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Prazo de Execugao: Conforme Termo de Referenda.
A proposta tera validade por 60 (sessenta) dias.

JCE, XX de XXXXXXXXXX de 2023.

Responsavel Legal
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