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OECLAnAÇÃO DE RECEBIUElgjQ

DECLARO, que recebi o Convite n' 002/2017, cujo objeto é a

contratação de empresa especializada no setor público, para prestação de serviços de
consultoria em planejamento objetivando a elaboração das peças de planeJ3mento - PPA -
Plano Plurianual de Investimentos (201 8-2021), Lei de Diretrizes Orçamentárias (2018) e
LOA - Lei do Orçamento Anual (2018), contendo também informações e condições para
melhor cumprimento das obrigações

Por ser expressão da verdade, firmo a presente

Jaguariúna: de de 2017

E hlPRESA

CNPJ

ENDEREÇO DA EMPRESA

TELEFONE

NObrE DA PESSOA QUE RETIROU

CÉDULA DE IDENTIDADE- RG. N'

ENDEREÇO

ASSINATURA
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CONVITE N' 002/201 7

TITULO: Prestação de serviços de consultoria em planejamento objetivando a elaboração
das peças de planejamento - PPA - Plano Plurianual de Investimentos (2018-2021), LDO -
Lei de Dlretrizes Orçamentárias (2018) e LOA - Lel de Orçamento Anual (201 8)
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço REGÊNCIA: Lel n 8 666/93

Prezados Senhores
Servimo-nos da presente para convidar V.Sas. a apresentar proposta de preços para o que
adiante se especifica

l .O OBJETO:
1.1 Contratação de empresa para Prestação de serviços de consultoria em planejamento
objetivando a elaboração das peças de planejamento - PPA - Plano Plurianual de
nvestimentos (2018-2021). LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias (2018) e LOA Lei de
Orçamento Anual(2018). seguindo o ANEXO l(memorial descritivo). parte integrante deste

1.2 Todo material, equipamento e mão de obra necessários são de responsabilidade da
licitante vencedora

2.0 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
Cópia autenticada do Contrato Social, com sua última alteração
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou Comprovação da

Condição de Inscrito no CNPJ
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação

regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDTI

Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal a à Seguridade Social - INSS em nome
do licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação de CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN Expedida pela Secretaria da Receita Federal, com
prazo de validade em vigora

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipall da sede da Licitante, dentro
do prazo de validadel

Declaração assinada por representante legal do proponente de que não outorga trabalho
soturno. perigoso ou Insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de
16 (dezesseis) anos. salvo na condição de aprendiz. a partir de 14 (catorze) anos. conforme
ANEXO ll;

Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP). se o caso
assinada por representante legal (com procuração) ou proprietário de acordo com o modelo
estabelecido no ANEXO 111 deste Convite

Declaração de Habilitação. assinada por representante legal (com procuração) ou
proprietário, de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO Vll deste Convite.

Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial e extrajudicial
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica. nos últimos 90 (noventa) dias
que antecedem a abertura da licitação quando o prazo de sua validade não estiver definido
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Nas hipóteses em que a Certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente ao Plano de Recuperação
Judicial/Extrajudicial em pleno vigor.

3.0 DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DO ÚNICO ENVELOPE
O recebimento do Único Envelope contendo a documentação e Proposta de Preços dar-se-á
até às 09:00 horas do dia 18 de maio de 2017 no Departamento de Protocolo e Arquivo. na
sede da Licitadora, sito na Rua Alfredo Bueno n' 1235, Centro, Jaguariúna/SP.

3.1 DATA. HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DO ÚNICO ENVELOPE
A abertura do único Envelope dar-se-á no Departamento de Licitações, Compras, Contratos
e Suprimentos, localizado no mesmo endereço citado em cláusula anterior às 09:30 horas
do dia 18 de maio de 2017
4.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
4.1 . Os serviços serão prestados durante o período de 06 (seis) meses: a partir da data da
assinatura do Contrato, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Prefeitura

4.2. Os serviços deverão ser executados por técnico especializado a ser indicado pela
pessoa jurídica contratada, através de visita presencial semanal de 16 horas, às terças e
quintas feiras, totalizando 64 horas mensais, nas dependências desta Prefeitura e deverá
ainda disponibilizar telefones e e-mail para quaisquer consultas que se façam necessárias

4.3. As despesas com funcionários e demais custos decorrentes da prestação serão de total
responsabilidade da Licitante Vencedora, bem como, deverá estar em dia com as exigências
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

NORMAS E CONDIÇOES ESPECIFICAS

5.0 DO OBJ ETO:
5.1 A presente licitação. sob a modalidade de Convite, tem por objetivo a contratação de
empresa especializada no setor público, para prestação de serviços de consultoria em
planejamento objetivando a elaboração das peças de planejamento - PPA - Plano
Plurianual de Investimentos (2018-2021). Lei de Diretrizes Orçamentárras (2018) e LOA -
Lei do Orçamento Anual (2018), conforme ANEXO 1. com prazo. local e condições de
execução descritos em Campo 4.0.

6.0 DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS:
6.1 0 único envelope contendo os documentos e a Proposta de Preço, deverá ser entregue
na data, horário e local mencionados no Campo 3.0, deste instrumento, com o subtítulo
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, o qual deverá estar lacrada e conter
ainda, em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres
CONVITE N' 002/201 7
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO

6.2 0 Envelope, deverá conter, obrigatoriamente, os documentos relacionados no Campo
2.0, os quais poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente.
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Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica
vinculada a apresentação do respectivo original para conferência.

6.3 0 Envelope deverá conter também a Proposta de Preços, devidamente digitada e
assinada pelo representante legal da licitante, sem emendas ou usuras, na qual devem ser
obrigatoriamente indicados

a) Valor mensal e valor global para o período de 06 (seis) meses. conforme ANEXO IV
b) Prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias: contados da data da
licitação

6.4 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente
examinou criteriosamente os documentos deste Convite e julgou-os suficientes para
elaboração de Proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus
detalhamentos
6.5 No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos
trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, alimentação, transporte, uniformes, seguro
despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se
fizerem necessárias à perfeita execução do objeto licitado
6.6 As despesas decorrentes do presente Processo, correrão por conta da seguinte dotação
orcamentária: 51 .4.122.11.201 1.339039.5 -- Ficha 70

7.0 DO CRITERIO DE JULGAMENTO
7.1 A competente classificação das Propostas de Preços será determinada através do
critério de MENOR PREÇO TOTAL oferecida para a execução dos serviços, à vista de que
esta licitação é do tipo MENOR PREÇO.

7.2 No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitação
realizará sorteio entre as mesmas, para a definição da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas as empatadas.

8.0 DO PROCEDIMENTO
8.1 No dia, horário e local indicados no Campo 3.0, o Departamento de Protocolo e Arquivo
procederá o recebimento dos Envelopes, e em sessão pública no dia, horário e loca
ndicado no Campo 3.1, a Comissão Permanente de Licitação efetuará a abertura do
mesmo

8.2 Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa
devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da
mesma, a quem sejam conferidos amplos poderes para representa-la em todos os ates e
termos do procedimento licitatório

8.3 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o
nstrumento que o habilita a representar a licitante, antes do início dos trabalhos da abertura
do envelope

8.4 Se o portador do Envelope da licitante não detiver instrumento de representação ou este
não atender ao disposto no item 8.2, tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre
quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.

8.5 Não serão aceitas propostas abertas ou enviadas por internet
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8.6 Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os
documentos contidos no Envelope e anunciado o resultado da classificação ou designado
dia e hora certos para a divulgação

8.7 Será julgada desclassificada a licitante que
a) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Convite
b) Não apresentar. no prazo máximo definido pela Comissão de Licitação. os eventuais

esclarecimentos exigidos

8.8 Das reuniões realizadas para abertura dos Envelopes, bem como daquelas realizadas
pela Comissão, serão lavradas atas circunstanciadas

8.9. As microempresas e empresas de pequeno porte. por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame
prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito. e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

8.9.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto na cláusula anterior,
mplicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais.
procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatório

8.9.3. Das reuniões realizadas para a abertura do Envelope, bem como daquelas realizadas
pela Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas Atam circunstanciadas

8.10. Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos

8.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de preços
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores à proposta de menor valor. nos seguintes termos

a) para tanto. será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da sessão pública. sob
pena de preclusão

b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem "a:
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer
a preferência e apresentar nova proposta:

bl) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor
respeitada a ordem de classificação

8.11. O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a proposta de
menor valor não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte

K
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8.11 .1. Na h
declarada a

ipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será
vencedora a proposta que tenha ofertado menor preço

9.0 PENALIDADES:
9.1 Ocorrendo atraso Injustificado na execução do objeto deste, sujeitará a CONTRATADA
em multa na ordem de 10%(dez por cento), sobre o valor total deste ajuste

9.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da
Lei Federal n' 8.883/94

9.3 As multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a (;ONTRATADA da
reparação de possíveis danos. ou prejuízos a que os seus atos venharTI a acarretar, nem
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

9.4 A inexecução total ou parcial do Contrato. importará à CONTRATADA a suspensão do
direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo
prazo de 24(vinte e quatro) meses, contado da aplicação de tal medida punitiva
9.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos; créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

10.0 DOS CRITERIOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO
10.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão os recursos
previstos no art. 109, da Lei n. 8.666/93, ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.

l0.2 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido /n a/l).Is o prazo recursal, ou
tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recurs;os interpostos, o
processo licitatório será encaminhado ao Prefeito, para a competente delit)eração

l0.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a proponente vencedora será
comunicada, dentro do período de validade da Proposta, a comparecer í3m data, horário e
local que forem indicados, para a assinatura do contrato.

1 1 .0 DO CONTRATO
1 1 .1 Constam da minuta de Contrato que compõe o ANEXO V, as conde.ções e a forma de
pagamento. as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes
fazendo a mesma parte integrante deste.

11.2 Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer
licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração (ões) incorreta(s). bem como
aquela cuja situação técnica ou económica/ financeira tenha se alterado após o início de
processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento.
11.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte do
licitante convocado, implicará sua eliminação, além da incidência de multa na ordem de 10%
Idez por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas
no art. 81 , da Lei 8.666/93.
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12.0 CONDlçOES E FORMA DE PAGAMENTO:
12.1 A cada período de 30 (trinta dias) dias, conforme serviços prestados, a CONTRATADA
encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), aos seguintes endereços eletrõnlcos
sec.financas(@iaguariuna.SD:gov.br e daianefferrejlê@gogj!:çQD , a qual será rubricada pela
Sra. Secretária e pelo servidor que acompanhou os serviços, devendo conter no corpo da
mesma o número deste Convite

12 2 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)
relatórios dos serviços executados

12.3 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), no de
Agência e n' de conta bancária, de qualquer agência do Banco do Brasil S/A., para
efetivação do pagamento.

1 2.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

12.5 0 pagamento será efetuado até o 25 (vigésimo quinto) dia, contado da apresentação
da Nota Fiscal Eletrõnica, emitida pela CONTRATADA

12 6 À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s)
duplicatas(s) emitidas(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo. tão
somente, cobranças em carteira simples, ou seja. diretamente na CONTRATANTE

12.7 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s). o
comorovante de recolhimento dos encargos previdenciá os Junto ao INSS e FGTS

13.0 DAS DISPOSlçOES GERAIS
13.1 Após a assinatura do contrato a licitante vencedora deverá iniciar a prestação dos
serviços

13.2 A licitadora reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daquele já
executado

13.3 A licitante assume integral responsabilidade pelos danos que causar à licitadora ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto contratado
sentando a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos

13.4 A licitante será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação, em especial o que diz respeito às normas de
segurança do trabalho, prevista na Legislação Federal (Portaria n' 3.214. de 8-7-78. do
ministério do Trabalho). sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de
multas por parte da licitadora ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

13.5 A licitante obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na Licitação

13.6 Aplicam-se a este Convite. as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as
licitações promovidas pela Administração Pública
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13.7 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da Prefeitura, no endereço
mencionada no Campo 3.1 deste Convite. no horário comercial, até 01 (um) dia antes da
abertura das propostas, ou pelos telefones: (19) 3867-9801 com Allne; (19) 3867 9780 com
Antonial (19) 3867-9825 com Renatol (19) 3867-9757 com Henrique; (19) 3867-9707 com
Estherl (19) 3867-9792 com Ricardo e (19) 3867-9786 com Denise

Jaguariúna, 09 de maio de 2017

UÀRiA CÜÍLiA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

.J
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ANEXO l

MEMORIAL DESCRITIVO

Elaboração das Peças de Planejamento PPA - Plano Plurianual de Investimentos (2018

2021), LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias (2018) e LOA Lei Orçamentária Anual -
l201õ)

Entrega das Peças de Planejamento PPA - Plano Plurianual de Investimentos (2018

2021). LDO - Lei de Diretrlzes Orçamentárlas (2018) e LOA Lei Orçamentária Anual
(2018)

Em relação ao PPA, a empresa deverá : elaborar um diagnóstico, levantando-se

através de reuniões setoriais e audiências públicas, as necessidades, dificuldades e

potencialidades do Município, definindo-se os objetivos e metas da Administração

para um período de quatro exercíciosl Identificação do volume de recursos em cada

uma das fontes de financiamento e elaboração do orçamento da receita para o

período, de cada uma das Unidades Gestorasl Apuração dos gastos com
manutenção da máquina administrativa e definição das disponibilidades financeiras

para criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamentall Definição dos

programas e as ações de governo em planilhas com identificação das diretrizes:

objetivos, produto, unidade de medida, metas físicas e financeiras e fontes de

financiamentos, baseado no resultado das Audiências Públicasl Elaboração do texto

do prometo de lei do Plano estabelecendo os objetivos e metas da Administração para

um período de quatro exercícios

Em relação à LDO, a empresa deverá : identificar o volume de recursos em cada

uma das fontes de financiamento, na apuração dos gastos com manutenção da
máquina administrativa e cálculo das disponibilidades financeiras para financiamento

das prioridades e metas da Administração para o exercício seguinte . extraída dos

objetivos e metas estabelecidas no PPA, demonstradas em Planilhas com
dentificação das diretrizes , objetivos, produto, unidade de medida, metas físicas e

financeiras e fontes de financiamentos, baseado no resultado das Audiências

Públicasl e. elaboração do texto do projeto de lei de Diretrizes orçamentárias:

contemplando autorização para remanejamento, transferência e transposição de
recursos
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Em relação à LOA, a empresa deverá: realizar estudos para identificação do volume

de recursos em cada uma das fontes de financiamento e elaboração do orçamento

da receita para cada uma das Unidades Gestoras para o exercício seguintes na
classificação das despesas em nível institucional, funcional programática e categoria

económica, fixando as dotações por categoria/grupo de natureza de
despesa/modalidade de aplicação/elemento, demonstradas em Planilhas com
identificação do diagnóstico, diretrizes, objetivos, produto, unidade de medida, metas

físicas e financeiras e fontes de financiamentos, baseado em resultados da
Audiência Públicas na elaboração dos Anexos, Adendos e Demonstrativos de
receitas e despesas previstos na Lei Federal n' 4.320/64, Lei Complementar n '

101/2000, Portarias da STN e LDO: elaboração do texto do Prometo de Lei
Orçamentária Anual dispondo sobre a Previsão da Receita e Fixação da despesa

contemplando autorização para abertura de créditos adicionais suplementares por

conta dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal n' 4.320/64

Os serviços deverão ser executados por técnico especializado a ser indicado pela pessoa

jurídica contratada, através de visita presencial semanal de 16 horas, às terças e quintas-

feiras, totalizando 64 horas mensais e deverão ainda, disponibilizar telefones e e-mail para
quaisquer consultas que se façam necessárias

O prazo de execução dos serviços será de 06 (sais) meses podendo ser prorrogado a
critério da administração e de acordo com as cláusulas que regerem o contrato
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ANEXO ll

Modelo ''A: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref. : Convite Ro 002/201 7

inscrito no CNPJ/MF n
por Intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de Identidade n' e do

CPF n

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n' 8.666. de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre. e não emprega

menor de 16 (dezesseis) anos

Ressalva:emprega menor.a partir de 14 (quatorze) anos. na condição de aprendiz( )

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima)
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ANEXO ll

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas neste ato convocatório, que a empresa (denominação
da pessoa jurídica), CNPJ n' . , é microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n'
147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório do Pregão n' 030/2017, realizado pela Prefeitura do Município de Jaguariúna

de de 2017

Assinatura do representante lega

Nome

RG oo
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Convite: 002/201 7

Razão Social da Empresa.

P azo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contadas da data de
abertura dos envelopes

ITEMDESCRlçÃO

] Prestação de serviços de consultoria em planelamento
objetivando a elaboração das peças de planejamento

l PPA - Plano Plurianual de Investimentos (2018-2021), LDO
Lei de Diretrizes Orçamentárlas (201 8) e LOA - Lei de

OlçgUeUg Anca (?Qlg)

VALOR
MENSAL
06 meses

VALOR
TOTAL

Data.Q.assliDatura do responsável

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela
documentação apresentada no Envelope procuração com poderes específicos ou contrato
social)Cla

Nome
Estado Civil
Profissão
RG Ro
CPF Ro
Endereço
Endereço eletrõnico
Telefone para contato
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAR ROÇADEIRA

Processo Administrativo n' 6110/2017
Contrato n' /201 7.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, pessoa jurídica de direito público interno
com sede no Edifício do Paço Municipal, situado à Rua Alfredo Bueno, n ' 1235, em
Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF. sob n.' 46.410 866/0001-71, neste
ato representada pela Excelentíssima Secretária Municipal de Gabinete, Sra. MARIA
EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA. brasileira. casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13
residente e domiciliada na Rua Custódia, 127. Jardim Zeni, município de Jaguariúna, estado
de São Paulo, CEP: 13820-000, que este subscreve, daqui para frente denominada
simplesmente CONTRATANTE e a Empresa , inscrita
no CNPJ sob n' . com sede à Rua . n' -- Bairro

CEP.: , no Município de , Estado de
neste ato representada por seu Procurador

Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, portador do RG n' , e do CPF n'
residente e domiciliado na Rua . n' . Bairro

CEP , no Município de , Estado de , que
também subscreve, doravante denominada CONTRATADA. tem entre sl justo e contratado
o que segue

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:
2.1 Para todos os efeitos legais. para melhor caracterização da execução dos serviços, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os
seguintes documentos
a) Convite no 002/2017
b) Processo Administrativo n' 61 1 0/2017

2.2 0s documentos referidos no presente item. são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir sua extensão, e desta forma reger a execução do
objeto contratado

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 0s serviços serão prestados durante o período de 06 (seis) meses, a partir da data da
assinatura deste Contrato, podendo este prazo ser prorrogado a critério da
CONTRATANTE

3.2. Os serviços deverão ser executados por técnico especializado a ser indicado pela
CONTRATADA, através de visita presencial semanal de 16 horas, às terças e quintas
feiras, totalizando 64 horas semanais, nas dependências desta Prefeitura e deverão ainda
disponibilizar telefones e e-mail para quaisquer consultas que se façam necessárias

3.3. As despesas com funcionários e demais custos decorrentes da prestação serão de teta
responsabilidade da CONTRATADA. bem como deverá estar em dia com as exigências da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
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4.0 PREÇO:
4.1 0 preço mensal para a execução do objeto é de: R$
( ). o que perfaz o valor total de R$
( ), apresentado na Proposta da CONTRATADA
aprovado pela CONTRATANTE

devidamente

4.2 0s preços retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo quaisquer
acréscimos, estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos
como também os lucros da CONTRATADA, inclusive os gastos com alimentação
transporte, e quaisquer outros encargos, sejam trabalhistas, sociais e fiscais

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato,
orçamentária n' 51.4.1 22.11.2011.339039.5 - Ficha 70

correrão por conta da dotação

5.0 CONDlçOES E FORMA DE PAGAMENTO
5 1 A cada período de 30 (trinta) dias. conforme serviços prestados. a CONTRATADA
encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e). aos seguintes endereços eletrõnicos
sec financas(@iaquanuna.sp:gQy:bt e daianefferreira(®qmail com . a qual será rubricada pela
Sra. Secretária e pelo servidor que acompanhou os serviços, devendo conter no corpo da
mesma o número deste Convite

5.2. A CONTRATADA deverá apresentar junto com a Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e)
relatórios dos serviços executados juntamente com as cópias das Ordens de Serviços.

5.3 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), n' de
Agência e n' de conta bancária, de qualquer agência do Banco do Brasil S/A., para
efetivação do pagamento.

5.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5 5 0 pagamento será efetuado até o 25 (vigésimo quinto) dla. contado da apresentação da
Nota Fiscal Eletrõnica. emitida pela CONTRATADA

5 6 À CONTRATADA fica vedado negociar. ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s)
duplicatas(s> emitidas(s) através de rede bancária ou com terceiros. permitindo. tão
somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE

5.7 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s)
comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS.

0

6.0 TRANSFERENCIA DO CONTRATO
6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte. nem
poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do ajuste.

7.0 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA é responsável, dlreta e exclusivamente, pela execução do objeto
deste Contrato e, consequentemente responde. civil e criminalmente. por todos os danos e
prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para
a CONTRATANTE ou para terceiros

,4
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8.0 PENALIDADES
8.1 blo caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações por este previsto, fica
estipulada uma multa correspondente a 1 0% (dez por centos, sobre o valor do contrato

8.2 As multas aplicadas por força do disposto no item precedente não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da
eparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham acarretar, nem
mpedem a declaração da rescisão do pacto em apreço

8.3 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da
Lei Federal n' 8.883/94

8.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos itens precedentes

8.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

9.0 RESCISÃO:
9.1 A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados nos art. 78. da Lei n. 8.666/93

9.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da
Lei n. 8.666/93

10.0 DISPOSlçOES GERAIS:
10.1 A CONTRATADA deverá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na
Cláusula 3.0, deste instrumento

l0.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgirá

l0.3 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares.
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que
diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal. sendo
que seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da
CONTRATANTE ou rescisão com a aplicação das sanções cabíveis

l0.4 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas. todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

l0.5 Aplicam-se a este Contrato, as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as
citações e contratações promovidas pela administração pública

1 1 .0 TOLERÂNCIA:
11.1 Se qualquer das partes contratantes. em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo, ou em parte. de qualquer dos itens e condições deste



® Prefeitura do Município de JaguariÚDg
l)apartamento de Licitações.(:ornpras Contratos e Suprinlent

Rua \ltrcdn llucno. 1235 - ('entra - .laguariúna-S1' - ( 1':1' 13821)J){)ll
Fine: ( 19) 3}ç6'r 9780/981)1.'')825/9786/971)7,'9792

un:.licitar( es.jaguaritma.sp.gov.br

Contrato. tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido

12.0 VIGENCIA:
12. 1 Este contrato vigorará por 06 (seis) meses. contados da data de sua assinatura

13.0 DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO
16.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, conforme ANEXO VI, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo
perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

14.0 VALOR DO CONTRATO:
13.1 As partes dão ao presente contrato o valor total de R$

.)

1 5.0 FORO
14.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São
Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que seja

E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais
assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas

Jaguariúna, de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
MARIA EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

CONTRATADA

Testemunhas
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ANEXO VI

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONVITE no 002/201 7
CONTRATO n' /201 7
OBJETO: Prestação de serviços de consultoria em planejamento objetivando a elaboração
das peças de planejamento PPA Plano Plurianual de Investimentos (2018-2021). LDO
Lei de Diretrizes Orçamentárias (2018) e LOA Lel de Orçamento Anual (2018)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÜNA
CONTRATADA

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima
dentificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação
e, se for o caso e de nosso interesse. para, nos prazos e nas formas legais e regimentais:
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se. a partir de então, a contagem dos prazos processuais

Jaguariúna, de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARlüNA
MARIA EMILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA SALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

CONTRATADA
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ANEXO Vll

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Referente: Convite Ro 002/2.017

Processo LicitatÓrio Ro 6.11 0/2.017

Eu (nome completo), RG n'
representa nte leg a l d a e m presa

jdenominação da pessoa jurídica), CNPJ n'
DECLARO, sob as penas da lei. que a empresa

cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação prevista no instrumento
convocatório do CONVITE N' 002/2.017, realizado pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna
nexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no certame

Data e assinatura do(a) representante legal da empresa


