
Estado da Paraíba 
Prefeitura Munuci pai de Serraria 

CNP): 08 790.172/0001-18 

EDITAL - Licitação 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200427TP•00003 
LICITAÇÃO N°. 0000312020 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
PRAÇA ANTÔNIO BENTO, 93-CENTRO-SERRARIA-PB. 
CEP: 58395-000 - TEL: (083) 3275-1040. 

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 0890.172/0001-18, doravante denominado 
simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possain . interessar: que1 fará realizar através da 
Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente Comissão, as 09h30min do dia 04 de 
iunho de 2020 no endereço acima indicado, licitação na modalidade Tomada de P.r€.çõ n0.10003/2020,  tipo Técnica 
e Preço; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei .Fe1eral n°.8666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores e a Lei Complementar n° 123, de 14 de dézembro de 2006, alterada, conforme os 
critérios e procedimentos a seguir définidos, objetivando obter a melhor proposta pára: Contrata de serviços de 
Consultoria e Assessoria técnica CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a 
fim de proceder informações em tempo real junto a Prefeitura Municipal de Serraria - PB, de acordo com as 
especificações contidas na Especificaço Téçnica - Anexo 1. oeste.. Edital. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento conocatório e anexos, que dele fazem parte 
integrante; não serão recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a hora aprazada, ainda que 
tenham sido despachadas, endereçadas ou enviadas, por qualquer meio, anteriormente à supracitada data. 
O Instrumento convocatório e todos os seus Anexos estarão dispõníveis através da internet pelos sites: 
httr3s://tramita.tce. pb.aov. br/tramita/oages/main.jsf  e http://www.serraria.pb.ciov.br/licitacoes/`, e/ou junto a Comissão 
Permanente de Licitação-CPI- da Prefeitura de Serraria, com sede na Práça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - 
PB, podendo ser adquiridos em CD-ROM/PEN DRIVER ou fazendo o download pelos sites, de segunda a sexta-
feira das 08h00min às 13h00min. 	 - 

1 - DO OBJETO 	 '. 	 •. ....... : 
11 Contratação de serviços de Consultoria e Assessoria técnica CONTABIL FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a fim de proceder informações em tempo real junto a Prefeitura Municipal de 
Serraí ia - PB de acordo com as especificações contidas na Especificação Técnica - Anexo 1 deste Edita', 

2- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
2.1. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação  Recursos 
FPM, ICMS e TRIBUTOS: 02,.:b0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMlNI$tAÁø...FI.NANÇAS; 
04 123 0002 2003 Manutenção do Departamento de Finanças e Contabilidade 3. 3 90 39 01 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. . .. . . - 

3-DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar da presente lictaçao sociedades empresarias legalmente estabelecidas nopais que 
3 1 1 Atendam a todas as exigências' deste Edital inclusive quanto a documentação constante deste instrumento e 
seus anexos; 	 . 	. 	 . 
3.1 . Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 	 •:.' ....... 
3.2. Será vedada a participação de empresas: 	 .• .. 
Declaradas inidôneas por ato do Podér Público. Caso participe do proceso licitatório, estaá sujeita âs penalidades 
previstas no art. 97 da Lei n° 8 666/93 por força do disposto no paragrafo unico do mesmo artigo 
Sob processo de falência concordata ou insolvencia civil 
Enquadradas nas disposições do artigo 9 1  da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações posteriores 
Estra9geiras que não funcionem no País; 	. 	

• : 	

.; f..:.:..:H 

rcrri ci 

	

UtflflOfO 	 :.............. .: .......... 

-----nil 



Que estejam com o direito de Iicar entratar com a Administração Publica Direta ou Indireta Federal, Estadual 
Distrital ou Municipal, suspenso; 	 .. 
Que estejam reunidas em consorcio ou coligação 
3.3. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido as microempresas e 
empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006,ú érnpúesas quese 
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no art. 30 § 4 1, com .a  exceção do parágrafo :seguinte, ambos 
do mesmo diploma legal 
3.4. No ato do recebimento do Edital desta Tomada de Preços de n° 000312020 e seus -.Anexos devera a 
interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eveptuais omissões 
3.5. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme seguede acordo com seu teor 
3.5.1. QUESTÕES TÉCNICAS E JURIDICAS deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal de Serraria - PB na Praça Antonio Bento 93 - 
Centro - Serraria - PB 
3.6. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 
protocolizadas nos dias úteis, das 08:90 as 13:00 horas no endereço acima conforme legislação vigente nos 
prazos abaixo: 
3.6.1 Qualquer cidadão em ate cinco 05 (cinco) dias úteis antes da data da abertura dos envelopes contendo a 
documentação relativa a habilitação dos concorrentes cabendo ao Presidente da CPI- decidir sobre a impugnação 
no prazo de três (3) dias úteis;  
3.6.2,. Qualquer interessado em ate dois 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura dos envelopes contendo a 
documentação relativa a habilitação dos concorrentes 
3.6.3.. No ato de autuação da impugnação e obrigatorta a apresentação de CPF ou RG e titulo de eleitor, e ainda 
se for o caso o CNPJ da empresa de acordo com os dados que constam em procuração por documento original 
ou copia autenticada que comprove a legitimidade de quem a protocole 
3.7. A participação na presente concorrência implica para o licitante a aceitação plena e irrevogavel de todos os 
termos clausulas e condições constantes deste Edital e de seus anexos, devendo cumpri-los inconcíicionalmente 
inclusive durante a execução do contrato 
3.8. O licitante devera entregar pessoalmente ou encaminhar pelo correio, desde que devidamente identificados e 
desde que sejam entregues na Comissão Permanente de Licitação ate a data e hora da abertura do primeiro 
envelope previsto no preambulo deste Edital três (3) envelopes fechados e indevassaveis contendo 
respectivamente a documentação de habilitação a proposta tecnica e a proposta de preços anotados no anverso a 
razão social do proponente a modalidade e o numero desta licitação bem como a identificação de seu conteúdo,  
conforme abaixo descrito 

Envelope n° oi 
Documentos de Habilitação 
Razão Social da Licitante 
Tomada de preços n° 0003/2020 

Envelope n° 02 
Proposta Técnica 
Razão Social da Licitante 
Tomada de preços n° 0003/2020 

Envelope n° 03 
Proposta de Preços 
Razão Social da Licitante 
Tomada de preços n° 000312020 

3.9. As Propostas Técnica e de Preços deverão ser, apresentadas em papel que identifique a licitante suas folhas 
devem ser numeradas sequencialmente redigidas em língua portuguesa salvo quanto a expressoes técnicas de 
uso corrente com clareza sem emendas ou rasuras (sob pena de desclassificação), datadas assinadas na ultima 
pagina e rubricadas nas demais 
3 10 Somente poderá se manifestar nas sessões relacionadas ao presente Edital o reprçsentante legal de cada 
licitante que alem do documento de identificação devera apresentar a Comissão Permanente de Licitação o 

1 
rcrri ti 

Li , h or 	 t rø 

:......... 



• 	 Estado da Paraíba 	 : 
Prefeitura Municipal de Serraria  

• __ - 	CNP) 08.790.17210001-18 	 " 

instrumento do contrato de mandato publico ou particular, que comprove sua condição de representante da 
licitante 
3.1 I Após o inicio da sessão publica de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa a habilitação 
dos concorrentes não será admitido que nenhuma outra empresa retardatária participe da presente licitação 

312 DO CREDENCIAMENTO 
3.12.1. Cada licitante far-se-á represéntar perante a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Serraria - PB, por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor.. 	sócio .com.:poderes de 
gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento,, com firma reconhecida, em cartório. 
3.12.2. A instituição de representante perante a Comissão Permanente da. Prefeitura Municipal"de .Serraria - PB será 
realizada no ato da entrega dos envelopes de habilitação, proposta técnica e proposta de preços, no local, data e 
horário indicados no preâmbulo deste Edital, ocasião em que o representante se identificará.perante a Comissão, 
entregando-lhe cópia autenticada da. Carteira de Identidade é dos documentos mencionados rios subitens 3.12.3 ou 
3.12.4, os quais serão analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura. 
3.12.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar. à Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeiturà Municipal de Serraria - PB, cópia autenticada ou original do contrato social 
ou ata de assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua ,  qualidade de representante legal. 
3.12.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio  de procuração ou credenciarnënto,'deverá entregar 
à Comissão cópia autenticada da Carteira de Identidade, bem como do documento dei credenciamento ou do 
instrumento particular de procuração outorgado pela empresa licitante com firma reconhecida e com a previsão de 
outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes para interposição e desistência de recurso e 
para o recebimento de intimações devendo constar o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor 
da procuração estar devidamente identificado acompanhada do correspondente instrumento de constituição da 
empresa quando for o caso que comprove os poderes do mandante para a outorga 
3.12.6. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 3 12 2 3 12 3 e 312.4  não 
inabilitara a licitante mas impedira o representante de se manifestar e de responder pela empresa 
3.12.6. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não dtsqualificara a licitante mas impedira o 
representante de manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes, ou seja a credencial não e 
obrigàtória.  

4- DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
4 1 A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será publica e realizada em conformidade com a 
legislação citada no preâmbulo desteEdital, suas cláusulas e anexos. 

5- DO CONTEUDO DO ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
O Envelope n° 01 devera conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a 

51 HABILITAÇÃO JURIDICA 
a) pró va de registro comercial, no caso de empresa individual, 
b) ato constitutivo estatuto ou contrato social em vigor ou ultima alteração, devidamente registrado na Junta 
Comercial em se tratando de sociedades comerciais 
c) documentos de eleição dos atuais administradores tratando-se de sociedades por ações acompanhados da 
documentação mencionada na alínea b deste subitem 
d) ato constitutivo devidamente registrado no cartório do Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de 
sociedades civis acompanhado de prova da diretoria em exercicio, 
e) deLreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo orao competente 
tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais quando a atividade assim o exigir.  

5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 	 •. ... 
a) prova de inscrição no Cadastro Naponal de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) prova de inscrição no cadastro depontribuintes estadual ou municipal s e houver, relativoao domicilio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de ati'idade e compatível com o objeto contratual; 
c) prova de regularidade para com I.Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei;  
d) fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
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e) prova de inexistência de debito inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa nos termos do Titulo Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452de1 ode maio del943. . . 

53 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social já exigíveis e apresentados na forma 
da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa vedada a sua substituição porbalancetes ou balanços 
provisorios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 	» 
c) caso o objeto contratual venha a ser cumprido por,filial da licitante, os documentos exigidos neste item também 
deverão ser apresentados pela filial executora do contrato sem prejuízo da exigencia de apresentação dos 
documentos relativos a matriz 

54 QUALIFICAÇÃO TECNICA 
a) Ao menos 01 (um) atestado de capacidade tecnica expedido por pessoa jurídica de direito publico que comprove 
que à licitante desempenhou atividade pertinente e compatível, em características compatíveis ao objeto deste 
instrumento convocatório. O atestado devera ser emitido sem rasuras acréscimos ou entrelinhas e devera ser 
assinado por quem tenha competência para expedi-lo 
b) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) da empres licitante nos termos da 
legisláção.  

55 DECLARAÇÃO RELATIVA A MÃO-DE-OBRA/COMPLEMENTAR 
a) Declaração de que a empresa rão utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores conforme disposições 
contidas na Lei Federal no 584 de 27 de outubro de 1999 de acordo com o modelo constante do Anexo II 
b) Declaração sob as penalidade cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 
conforme os parametros explicitados no Anexo VI deste Edital nos termos do Art. 32 paragrafo 2° ultima parte e 
Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações de que 
c) No se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Publica Federal 
Estadual Municipal e do Distrito Federal, 
d) Declaração de elaboração independente de proposta devidamente assinada pelo representante legal da 
empresa bem como de seu responsavel técnico, conforme Anexo VII 
e) Indicação dos Contabilistas/Integrantes da Equipe Técnica, bem como do profissional da area da administração 
(sócios, associados empregados oú prestadores de serviços) que prestarão os serviços através de declaração 
expressa de sua disponibilidade assinada, mediante a apresentação de listagem especifica com nomes CPF e 
CRC do profissional, acompanhada das respectivas certidões de inscrição ou registro .e. de regularidade de todos 
perante o Conselho Regional deContabilidade-CRC e declaração expressa de sua disponibilidade e do 
compromisso de que se vincularão a execução do objeto contratual assinada pelo representante legal, e devera 
constar firma reconhecida em cartorio da pessoa que o expediu, e/ou na forma da Lei n° 13 726 de 8 de setembro 
de 2018 a referida comprovação só será aceito se acompanhado da correspondente comprovação de que o 
profissional (CONTADOR) designados pertence ao quadro técnico da empresa Tal comprovação poderá ser feita 
atraves da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos ia critério do liciante a) instrumento de 
contrato de prestação de serviços especifico e devera constar firma reconhecida em cartório da pessoa que o 
expediu e/ou na forma da Lei n° 1 726 de 8 de setembro de 2018 b) contrato social, alteração contratual ou 
equivalente na forma da Lei no caso do responsável técnico ser sócio da empresa, c) copia da carteira profissional 
CTPS ou da ficha de registro do empregado juntamente com a ultima guia de recolhimerito do FGTS relativo ao 
respectivo funcionário.  
5 5 - Termo de Renuncia caso o 1 	envie apenas seus envelopes sem reprsentante credenciado e 
desejar renunciar ao direito de interpbr recurso e ao prazo respectivo relativo a Fase de Habilitação concordando 
com o prosseguimento do certame lifItatorio,  conforme modelo - Anexo VIII 

it 
5.6. DA HABILITAÇÃO DAS MICEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE BENEFICIARIAS DO 
REGIME DIFERENCIADO INSTITUI DO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 
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5 6 1 Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 30  da Lei 123106 e suas alterações se for o 
caso, . sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendc, portanto, tratamento 
diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente Tal comprovação poderá ser feita através da 
apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante a) declaração expressa formalmente 
assinada pelo profissional da area contabil, devidamente habilitado, b) certidão simplificada emitida pela junta 
comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente A ausência da referida declaração 
ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento na forma da legislação vigente 
não e suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perdera durante o presente certame o direito ao 
tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP previstos na Lei 123106 

57 OBSERVAÇÕES 
5.7. 1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos na Lei 
Complementar n° 12312006 devera apresentar o descrito abaixo sob pena de não o fazendo anuir que se 
considere que renunciou ao seu direito 
5.7.11. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL comprovante de opção pelo sim les obtido no sitio da 
Secretaria da Receita Federal; 
5.7. 1 2 Quando não for optante pelo SIMPLES NACIONAL Declaração de Imposto de Renda ou Balanço 
Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites 
estabelecidos nos incisos 1 e II do art 3° da supracitada Lei Complementar.  
5 7 2 O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto libitado 
5.7.3. . Serão devolvidos fechados os envelopes de proposta técnica e proposta de preço aos concorrentes 
inabilitados desde que não interponham recursos após sua denegação ou após a desistência dos mesmos 
5 7 4 Todos os documentos apresentados para comprovar a habilitação da licitante deverão apresentar identidade 
de numero registro no CNPJ vez Ëue não sera admitida a apresentação de documentos de estabelecimentos 
diversos ressalvadas as certidõesque so possam ser emitidas por meio do CNPJ da Matriz 
5 7 5 A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficara condicionaa a confirmação de sua validade 
também por esse meio 
5.7.Q.5  7 6 Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Publica se outro 
prazo não constar da lei ou do próprio documento será considerado o lapso de noventa (90) dias entre a data de 
sua expedição e a da abertura do cerame 
5 7 7 Só serão aceitos certificados de registro cadastral cujo objeto seja comprovadamente compativel com o 
objeto licitado. .. .• 

5.7.8., Os documentos poderão ser apresentados em via origina <ou por qualquer processo de copia reprografica 
autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais competentes por força da 
Lei Federal n° 8.935, de 18/11/1994 ou em publicação de órgão da imprensa na forma  da lei  e ainda ou na forma 
da Lei n° 13.726 de 8 de setembro de2018. 	 .. 	 ,.. 	 .. 	

... . .. 

5.7.9,, Os documentos exigidos para tabilitação não poderão em hipotese alguma ser sustituidos por protocolos 
que apenas comprovem o seu reuerierito 

6- DO CONTEUDO DO ENVELOPE 02- PROPOSTA TÉCNICA 
O Envelope n° 02 devera conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a - 
6.1. Planilha de Pontuação devidamente preenchida Os pontos assinalados pelo proponente deverão ser 
devidamente comprovados através de documentação juntada 
6.11-A  Comissão Permanente deL&itaçao poderá solicitar, a qualquer licitante, esclarecimentos adicionais quanto 
a documentos incluídos na Propost4 Técnica os quais devem ser fornecidos no prazo maximo e improrrogavel de 
03 (três) dias sob pena de desconsderação dos dados constantes em tais documentos na pontuação da Proposta 
Tecnica 
6.2. O não atendimento ao estabelecido no Edital com referencia ao conteudo do Envelope n° 02 seja por 
apresentação incompleta dos docur,ilentos  seja por ausências e/ou omissões de itens rasuras emendas ou 
entrelinhas implicara na desclassificão automática do licitante por ato da Comissão P?rmanente de Licitação 
63 JULGAMENTO DA PROPOSTA ÍECNICA 
As Propostas Técnicas dos licitantésque estiveçem habilitados serão julgadas com base nos documentos e 
informações a serem entregues pélas licitantesas quais serão pontuadas conforme os critérios a seguir 
estabelecidos resultando para cada Pcposta Técnica uma Nota Técnica (NT) 



Estado da Paraíba 
Prefeitura. Municipal de Serraria 

i'VPI 1 Vb 

Este quesito será avaliado pela experiência do licitante/equipe técnica na prestação de serviços de contabilidade na 
Administração Publica Pontuação máxima deste tem 40 (quarenta) pontos Documentação Comprobatoria 
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA de acordo com o objeto contratual Poder Publico - Prefeituras Câmaras 
Municipais Autarquias Institutos de Previdencias e outros órgãos e segmentos públicos emildos em papel 
timbrado, com informações de endereço e firmadas por dirigente(s) identificado(s), nó 'mínimo, por nome e cargo ou 
função Os Atestados de Capacidade Tecnica de empresa(s) privada(s) não serão aceitos 

Criterios para pontuação 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 	
. 	 ... QTDEDE PONTOS POR ... PONTUAÇÃO 

(QUANTIDADÉS) ,. ATESTADOS MÁXIMA 
Atestado de Capacidade Tecnica (período: Inferior ou Igual a 1,0 (um) ponto por atestado 10 pontos 
12 (doze) meses, da data da abertura do certame. . 	 . 

Atestado de Capacidade Técnica.:, (Período: Superior a 12 2,0 	(dois) 	pontos 	por 30 pontos 
(doze) meses da data da abertura do certame atestado:  

TOTAL 1 	40 

Observação 
A licitante poderá apresentar mais de um atestado de capacidade técnica' por orgão publico onde caso apresente 
mais de um serão considerados desde que sejam de exercícios diferentespara efeito de,.pontuação 

- CAPACITACAÕ CÕNTINIJAflA fiA. FÓIIIPE.TECNIC.A .n  INTF(RANTF.flA..F(HIPF. T1C1JICA . 

MAX!MO DE 35 PONTOS 	 *. 	.. 	. 	. 	. 	... 

A poptuação deste item será apurada com base na analise dos certificados de participação de quaisquer dos 
membros da equipe técnica do proponente em Cursos de Capacitação Congressos Seminarios Simpósios 
Jornadas de Atualizações Palestras entre outros, de temas relacionados a Contabilidade Publica e outros temas 
corre latos e pertinentes ao objeto contratual realizados nos últimos 15 anos, atribuindo-se as pontuações conforme 
a faixa de cada período abaixo total!ando no máximo 35 (trinta e cinco) pontos para cada licitante 

FAIXA DE PERIODO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUANTIDADE DE PONTOS MAXIMO DE PONTOS 
Certificados de eventos de ate 15 (quinze) anos da 

data _da_  abertura _do_certame  
1,0 (um) ponto por certificado 5 

Certificados de eventos de ate 08 Çito) anos da data 
da abertura do certarie 

1,5 (um virgula cinco) ponto 
por certificado  

12 

Certificados de eventos de ate 03 '(fres) anos da data 
da abertura do certrpe 

2 , 0 (dois) ponto por 
certificado  

18 

TOTAL.. 35... 

ITEM C - EQUIPE TECNICA DA LICITANTE - MÁXIMO 25 PONTOS 

Registros dos(as) profissionais(is) no referido Conselho de Classe ou Ordem 
a) Registro ou inscrição no ConseIo Regional de Contabilidade (CRC), do(os) profissionais(is) Contabilista nos 
termos da legislação 

Este quesito será avaliado pela 	da licitante na prestação de serviços de Contabiidade Publica 

QUANTIDADE (CONTABILIS1NIVEL SUPERIOR) PONTUAÇÃO MAXIMA:..::. 
01 (um) Contador - 15 pontos 

2 (dois) Contadores on,ais 25 



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Serrana 

CNPJ 08 790 172/0001-18 
DECLARAÇÃO EXPRESSA DA DISPONIBILIDADE E DO COMPROMISSO DA EMPRESA CONTABIL QUE 
DEVERA TER NO MÍNIMO 01 (UM')'CONTABILlSTA DISPONÍVEL PARA A PRESTAÇÃÔ.bOS SERVIÇOS, EM 
JORNADA DE TRABALHO COM NO MÍNIMO 40 HORAS SEMANAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
REFERENTE AO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASIF•icÁÇÂO DE SUA 
PROPOSTA TÉCNICA. ' 

Declaro que faço parte da equipe técpico-administrativa do(a) responsabilizo-me pelas infor.,prestadas neste 

6.4. Decorrido o prazo para interposição de recurso de cinco (5) dias úteis, contados a partir da comunicação da 
Comissão Permanente de Licitação do resultado das notas referete as Propostas Tecnicas e apos decididos os 
eventúais recursos impostos, a Comissãõ comunicará o local, o dià'e a hora para a sessão":pú'blica:de abertura dos 
envelopes de numero 03 

7- DO CONTEUDO DO ENVELOPE N° 03- PROPOSTA COMERCIAL 
O Envelope n°. 03 deverá conter a proposta de preço, com os elementos necessários à sua avali'aço:....... 
7 1 As Propostas de Preço deverão ser apresentadas em uma única via sem emendas rasuras ou entrelinhas em 
papel timbrado do proponente redigida com clareza em ,língua portuguesa salvo quanto a expressões tecnicas de 
USO corrente datilografada ou impressa devidamente datada e assinada na ultima folha e rubricada nas demais 
pelo proponente ou seu representantê, além de observar as seguintes condições: 	•. .'• . ...'... 

7.1 .1 A proposta de preço deverá conter o valor total a prestação dos serviços descritos no Anexo 1 Objeto deste 
Edital, computadas todas as despesas direta ou indiretamente relacionadas ao mesmo, e deverá ser apresentada 
conforme modelo do Anexo III, em .uma via, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos i campos que envolvem * 
valores, quantidades e prazos, devidamente datada e assinada pelo proponente ou 'seu representante legal. 
7.1.2, Indicação do nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax ë endereço eletrônico, 
bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de ldentidàde, domicílio e cargo na empresa, dó 
responsável pela assinatura do contrato; 
7.1.3. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação 
7.14: Expressar preço mensal e global, considerando, a vigência de 07(te) meses parà.atender; ao objeto deste 
Edital e seus Anexos em moeda corrente nacional, expressa em algarismos e por extenso Em caso de divergência 
entre os valores expressos em algarismos e por extenso será considerado éste ultimo 
7 1 5 Os Preços Globais a ser considerado no julgamento serão resultantes da soma dospreços unitarios relativos 
aos constantes do Termo de Refereicia, constante do Anexo 1 deste Edital, 
7.1.151 ,.. Na estipulação dos preços unita ios e global dos serviços referidos no tem anterior deverão ser considerados 
e embutidos os preços dos demais serviços que também constituem o objeto contratual e as obrigações da 
CONTRATADA conforme Anexo 1 Termo de Referencia) e VII (Minuta de Contrato) deste Edital que não estão 
expressamente mencionados no doddmento de proposta de preços 
7 1 7 Os preços unitários e global ce compõem a Proposta de Preços deverão referir-se ao' periodo de 07(sete) 
meses do contrato 
7.1 81. 	preço unitário e global deverá incluir todas as despesas necessárias ao cumprimento integral das 
obrigaçôes, excetuando- se as despésas relativas a custas processuais, autenticações, e reconhecirnento de firma, 
bem como gastos de eventuais viageis para representação da Prefeitura Municipal de Serraria em outras cidades 
7 1. As Licitantes deverão decl arar expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos,os custos 
remuneração e despesas tais com ó e sem se limitar, a custos diretos e indiretos tributos incidentes taxa de 
administração, materiais serviços €ncargos so aís' 6 trabalhistas necesario são cumprimento integral do objeto 
desse Edital e seus Anexos;  

	

. ... .. .................... 	. .. 



7.1.10. As propostas deverão conter ,  oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou bá:m...ófertas de 
outras licitantes ou qualquer outra cdndiçâo que induza o julgamento a ter mais de um resultado 
7.2. Não será levada em consideraço a proposta que não atender, integralmente ao Edital e/ou contiver rasuras, 
emendas ressalvas ou entrelinhas 
7.3. As Propostas de Preços dos licitantes que estiverem habilitadas serão julgadas mediante critérios estabelecidos 
no item 8.l., Nota de Preço Final (NPF) 

8- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO 
8.1. A classificação final dos licitantes far-se-á de acordo com a Pontuação Final (PF) obtida por cada licitante, 
calct.ilada de acordo com a média ponderadà de suas notas técnicas (NT):e de preço(NP), da•sêguihtefõrma: 

Cálculo da Nota Técnica (NT): 

NT [(Item A) + (Item B) + (Item C)] 1100 
NOTA TÉCNICA FINAL (NTF): 
NTF 10 x NT do proponente / Maior Nota Técnica 

NOTA DE PREÇO FINAL (NPF): 	... 	 o 

NPF = 10 x Menor Preço / Preço da proposta do proponente 

Sendo 

Pontuação Final (PF) 

PF [(NTF x 6) + (NPF x 4)] /10 

8.2. Será considerado vencedor o licitante que obtivera maior Pontuação Final (PF). classificando-se as demais em 
order decrescente. 
8.3. Em caso de igualdade na Pontuação Final (PF) entre dois ou mais licitantes, ficará mais bem classificado 
aquela que tiver obtido a maior Pontuação Técnica e, se ainda houver igualdade, aquela que obteve a maior 
pontuação nos quesitos técnicos da Capacidade Técnica x Período de Experiência. 
8.4. Õ procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, qua1do a proposta mais bem classificada, ou 
seja...aquela que obtiver a maior Pontuação Final (PF), não tiver sido ofertada por t'croempresa ou empresa de 
pequeno porte beneficiária do regime diferenciado instituído pela Lei Complementar n°. 12312006, será o que se 
segué: 
8.4. 1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas palas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento (10%) superiores à proposta mais bem classificada. 
8.4.2: A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no intervalo percentual de até 10% 
definido nos termos do subitem 8.4.1.. será convocada para, querendo, apresentar, em vinte e quatro (24) horas, 
apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, e casoo faça, a Comissão 
Permanente de Licitação deverá refazer o cálculo do fator preço de todos os demais licitantes e, depois disso, a' 
pondéração entre os fatores preço e técnica novamente. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte 
somente será a vencedora se, com o novo preço apresentado por ela, a sua Pontuação Final (PF) seja superior à 
da empresa inicialmente apontada corno vencedora. 
8.4.3; Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do subitem anterior, 
serãô, convocadas as remanescente s que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.4.1., na ordem 
classíficatória, para, querendo, exercer o mesmo direito. no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
8.4.4.1,No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.4.1. será realizado sorteio entre elas, definindo e convocando 
automaticamente o vencedor do sort€io para,querendo, formular melhor oferta. 
8.4.5 Na hipótese de apresentação de meIho proposta por microempresa ou empresa.,de pequeno porte, nos 
termos do subitem anterior, lhe será 'djudicado o objeto da licitação. 
8.4.6.. Caso não seja apresentada proposta em melhores condições.por ME ou EPP, o objeto licitado será 
adjudicado em favor do licitante originalmente vencedor do certame. 

1 
Sircz.ric, 	 / 



• 	 Estado da Paraíba  

	

Prefeitura Municipal de Serraria 	. . 

• ____________________ 	CNP): 08.790,17210001-18 	. 

8. 5. Após o que descrito nos itens anteriores o Presidente da Comissão Permanente de Licitação examinara a 
aceitabilidade da melhor proposta decidindo motivadamente a respeito 

9- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 	 .:. 

9.1. Os Envelopes de números 01 02 e 03 serão recebidos pela Comissâo Permanente de Licitação no local, dia e 
hora previstos e abertos em sessões públicas. 	. 	 • 	 . •. .. ., . . 

9.1.1. Serão aceitos envelopes enviados pelo correio desde que devidamente ide'itificados e que tenham sido 
entregues na Comissão Permanenté deLicitação até a data e hora da abertura do primeiro envelope, conforme 
avisô de recebimento. 
9.1.2. Não serão aceitos envelopes entregues depois da data e horário fixados no preâmbulo deste Edital. 
9.2. Os Envelopes de número 01 serão abertos no dia, local e hora previstos no preâmbulodeste Edital, e os 
documentos deles constantes serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, facultada 
sua assinatura pelos licitantes presentes. 	• 	 • 	 : 	 .. 

9.2.1. O exame da documentação referida no subitem anterior poderá ocorrer na mesma datado seu recebimento 
ou em data posterior, a ser designad pela Comissão Permanente de Licitação. 	 . 

9.22 Caso a abertura dos Envelopés de números 02 e 03 não possa fazer-se imediatarnénte após a abertura dos 
Envelopes de número 01, aqueles serão rubricados em seus fechos pelõs membros da Comissão Pérmanente de 
Licitação, facultada sua assinatura pelos licitantes presentes. . .. E 

9.3. O Presidente da Comissão Periranente. de Licitação anunciará o resultado da fase. dé habilitação, abrindo-se 
prazo para a interposição de recursc contra as decisões referentes a esta fase 

 ou operando-se a desistência 9.4. Não tendo sido interposto nenii im recurso 	 , ou,.ainda,:tendo sido os. recursos 
interpostos julgados serão marcado data hora e local para abertura dos Envelopes de números ,02 e 03 
9.5. Ultrapassada a fase de habitação e abertos os Envelopes contendo as Propostas Técnicas, descabe 
desclassificar licitantes por motivo relcionadohabilitação salvo em razãO do fatos supervenientes ou só, conhecidos 
após ,o julgamento, bem como não poderão os licitantes desistirem de suas Propostas, á não ser por mótivo justo, 
decorrente de fato superveniente. 	

. ....... . ...... .•• 	. 	. •, 	.• 	. 	 • .............. .. 	 .. . 

9.6. Após a abertura dos Envelopes contendo as Propostas Técnicas, a sessão sera suspensa com o intuito de que 
a Comissão Técnica possa analisá-las  e pontuá-las. Com  a divulgação do resultado da avaliação das Propostas 
Técnicas, abrir-se-á prazo a interposição de. recursos contra as decisões referentes a esta fase..... .. 

9.7. Não tendo sido interposto nenI um recurso ou operando-se a desistencia ou ainda, tendo sido os recursos 
interpostos julgados, serão marcadolata, hora e local para abertura dos Envelopes de número 02 

.. .... 

9.8. Serão devolvidos fechados os Envelopes de Proposta de Preço aos concorrentes desclassifica s, desde que 
não interponham recursos após su denegação ou após a desistência dos mesmos 
9.9. Poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar aos concorrentes esclarecimentos Jnformações e dados 
adicionais necessários ao julgamento'. daspropostas As respostas, que não poderão implicar em modificações das 
condições originalmente propostas, deverão ser prestadas sempre por escrito no prazo estabelecido pela 
Comissão Permanente de Licitação, .,so pena de desclassificação. . 

9 10 Decorridas as fases anteriores o rreside1te  da Comissão Permanente de Licitação anunciara a classificação 
final dos licitantes com o que abrir-se-p: 	a intrposição de recursos contra as decisões referentes a esta fase 

10- DA DIVULGAÇÃO DOS ATOS LIIC TATOROS 
101-A critério da Comissão Permane te de Licitação todas as decisões referentes a esta Tomada de Preços 
poderão ser divulgadas conforme see ressalvadas aquelas cuja publicação no Diario Oficial seja obrigatoria 
Nas sessões de abertura dos Envelopes 
No Diário Oficial do Estado 

Perrnnente de Licitação-CPL da Prfei 
Por qualquer outro meio que permita à. 

11 - DOS RECURSOS ADMINlSTR41 
11.1. O recurso interposto será diri91d 
poderá reconsiderar sua decisao, ~ ! ,!p. 

: 

devidamente informados, devendo, 
contaçios do recebimento do recursá: 

/mâin.is o http://www.searia. Db.ov. br/licitacoeL/,.e/oii  junto.a Comissão 
a de Serraria/PB 

Ómproaço inequívoca do recebimento da comunicação pelos licitantes 

lOS 
autoridade superior ,  por intermdio da que praticou o ato recorrido a qual 
prazo de cinco (5) dias úteisj. ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subi( 
e caso, a decisão. ser proferidadentro do prazo de.ico: (5).dias úteis, 

SF' I42.1L7 12 	 .. 

•f 	f,h 	4'í# 	 .. 	
. .E 	 .. 	

• 	 . ... 

1 	 - 



Estado da Paraíba  
. Prefeitura Municipal de Serraria 	. 	... ...... 

;,CNP] O879O172/OOO48 ' 	 , ___•:.. 	. 
11 2 Os recursos deverão ser instruidos pelo menos com Procuração com poderes especificos outorgados ao 
subscritor do recurso. 	 :. . 	 . 	 . ... 

11.3...Interposto o recurso, dar-se-á oportunidade aos demais licitantes para impugná-lo, no mesmo prazo do 
subit?m 11.1. 	 . 

12-DO PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
12.1 . Para fins de estimativa de valbres a serem pagos pelo Contratante à Contratada peIa::prestaçào. de serviços 
objeto do presente Edital utiliza-se como referencia o valor total de R$ 40 000,00 (quarenta mil reais) 

13-DA HOMOLOGAÇÃO  
13 1 Decorridas as fases anteriores a Comissão Permanente de Licitação encaminhara os autos do processo ' 

devidamente instruído, ao Prefeito constitucional para homôlogação e consequente adjudicação de seu objeto à 
empresa vencedora do certame. 	 .. 	. 	. 
13.2.A homologação do resultado desta licitação ou 'a adjudicação de seu: objeto à empresa vencedora do certame 
não obrigam o fundo Municipal de Saúde à contratação do objeto licitadc: 	. 	. . . . .. 

14- DA CONTRATAÇÃO 	 ' 	 •. .. .' . .. 
14.1 Homologado o resultado desta: licitação, o licitante vencedor deverá,,n prazo de cinco (5) dias útéis:contados 
da data da convocação, comparece a. Prefeitura 'Municipalde. Praça Antônio Bento, 93.. -  Centro - 
Serraria - PB para contratação que sara formalizada mediante assinatura de instrumento de contrato conforme 
Anexo IV - Minuta do Contrato deste Edital. . 
14 .2, O contrato terá duração de 07 (set) meses, contados a partir da sua assinatura podendo ser, pro:rogado nos 
termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.66613. 	 . .. 

15- DO PAGAMENTO 
15.l.,~_,0 pagamento será efetuado ,,,á osprocessamento interno mensalmente mediante a apresentação na 
Prefeitura Municipal de Serraria, de No Fiscal/Fatura emitida em duas (2) vias devidamente certificada e atestada 
pelo Setor competente, devendo conte no corpo das Notas Fiscais/Faturas, a descrição do objeto 'é o número da 
conta,, bancária da contratada, para de ósito dopagamento, o qual deverá ser efetuado 'no prazo de até dez (10) 
dias Úteis após a apresentação.  
15.2; A Prefeitura Municipal de Serrari reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação a 
licitante não tiver prestado o serviçi descrito na Nota Fiscal/Fatura, ouse o tiver preta( o,éste não estiver de 
acordo com as especificações constantes do Anexo 1 - Objeto deste Edital." 	................ .. 
15.3.` O pagamento somente podera ser efetuado e a licitante estiver em situação fiscal regular isto e desde que 
apresente as certidões elencadas no.item 5.2, alíneps "c" e d", deste Edital. 	 . .. 
15.4~

,0 Contratante poderá deduzir'do montante Ia pagar os valores correspondentes. a muitas ou indenizações 
devidas pela Contratada.  

16-DAS PENALIDADES 
16.1.A adjudicatária estará sujeita' às 'penalidades abaixo estipuladas, que só deixaràb 'de ser 'aplicadas nas 
seguintes hipóteses:  
a) cmprovação, pela Contratada, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do 'cumprimento 
contratual, e/ou  

b) manifestação da unidade requisitarite, informando que o ocorrido derivoú de fatos imputáveis ao Município. 
16.1: 1. Multa de dez por cento (10%) sobre o valor do Contrato, pela recusa em asiná-lo o.j •  pe!a falta da 
apresentação da documentação necesaria para tal 
16 1.2. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, o licitante que deixar de entregar documentaçao 
exigida na licitação ou apresentar documentação falsa ensejar o retardamento da execução do certame não 
mantiver a proposta, faltar ou fraúar na execução das obrigações assumidas para fornecimento do objeto, 
comportar-se de modo inidoneo fa4er declaração falsa ou cometer fraude fiscal sera aplicada a penalidade de 
impedimento de licitar e contratar cdm a Prefeitura Municipal de Serraria pelo prazo de ate cinco (5) anos sem 
prejuízo das sanções penais cabíveisJ 	 ' 	 . 	. 	. 	. 
16 2 O prazo para pagamento das multas será de cinco (5) dias úteis a contar da intimação d empresa apenada 
O critério da Prefeitura Municipal de Serraria e séndo possível, o valor dev. 	será descontado 

A. 
 a importâhcia que a 

empresa tenha a receber em razão dg contrato. Não havendo pagamento valor será.cobr do judicialmente. 

txl c.r 
hÍ'6íj'i, üOÕ;iltUr4) 	 . 	 . 



Estado da Paraíba 
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CNPJ 08.790.17210001  
16 3 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.  
16 .4.,. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos trmos do artgo 109 da Lei Federal n° 
8.666/P3, observados os prazos ali fixados 
16.4.1, Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Secretario Municipal de 
Administração e gestor da Prefeitura Municipal de Serraria 
16.5;Não serão conhecidos os recursos enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônicô ou qualquer outro meio 
de comunicação, se dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver sido 
protocolizada. . ..: . . 

17- iO ACOMPANHAMENTO E DAI FISCALIZAÇÃO 	 . . .: 
17.1. Durante a vigência do contrata, sua execução será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pelo 
Contratante. 	 . 	. 	. 	..... 	 .. 	. 	.. 
17 2 As decisões e providencias qçie ultrapassarem a competência do servidor deverão ser solicitadas aos seus 
superiores, em tempo hábil para a adóQão das medidas convenientes. 
17.3 A licitante vencedora devera manter preposto aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de Serraria 
durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 	. 

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1..Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação e competente por disposição legal o foro da * 
Justiça Comum da cidade de Bananeiras-PB 
18.2...É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação a 
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo vedada a inclusãó 
posterior de documento ou informaçao que deveria constar no ato da sessão publica de recebimento e abertura das 
propostas 
18.3: . Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Serraria o direito de segundo seu interesse revogar a qualquer 
tempo e motivadamente no todo ou em parte a presente licitação dando ciência aos participantes na forma da 
legislação vigente 
184 Os licitantes assumirão todos; . os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 
Municipal de Serraria não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, indèpendenteménte dá condução 
ou do resultado do processo licitatório. ..' •...: 

18 5 Os licitantes são responsaveis pela fidelidade e legitimidade das  informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação. 	:.: 	 . 	 . .• ... 

18.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a reaizaçãodéqUalquer das 
sessões publicas previstas na data marcada, a sessão ,será automaticamente transferida para o primeiro dia útil%
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,. desdó que não haja comunicação em contrário 
do Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
18.7Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencirnãnto, considerando-
se pr6rrogado ate o 1° dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de 
Serraria/PB 
18.8. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitaçao ou (pela Autoridade 
Competente 
18.9.. : ,  Integram o presente Edital . ....... 	 .. 	. . 	. 	= . 
AnexQ 1 - Termo de Referencia, 
Anexo II - Declaração Relativa ao Trabalho de Menores 
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços 
Anexo IV - Minuta do Contrato; 	 .. 	

.. 	 :. 

Anexo V - Minuta de proposta técnica 
Anexo VI - Modelo de declaração de ato Impeditivo; 	. 	. 	. ... .... . .. 	... 
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Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Serraria 

CNPJ: 08.790.17210001-18 

ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE:CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVA ..ÀS.±.AREAS DE 
CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

. 	
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

1.OJETO 	 . 
Constitui objeto da respectiva solicitação: Contratação de serviços dá Cónsultoria e Assessõria técnica CONTÁBIL, 
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a fim' de proceder informações em tempo real 
junto a Prefeitura Municipal de Serraria - PB 

2. JÚSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 	
'. 	.•. 	'. 

A Prefeitura Municipal de Serraria não possui profissional no seu quadro de pessoal para atender essa demanda e 
garantir com eficiência a execução destes serviços Desse modo necessita da contratação com objetivo exclusivo 
de satisfazer ao interesse público, de um profissional na área pública que detenha. vasta experiência e 
conhecimento técnico na área de contabilidade pública. 

O gestor publico deve alem de garantir a eficiência da contratação se prevenir de eventual responsabilização 
administrativa ou por tribunal de contas, pela inobservância de deveres e obrigações. Inclusive, são reiterados os 
acórdãos do Tribunal de Contas do Estado que responsabilizam os gestores por atos ilegais decorrentes, muitas 
vezes, de desconhecimento ou despreparo da área técnica de contabilidadé do município. 

Ademais, faz necessária a contratação ora. pleiteada, .tendo em-vista mudanças constantes 	rea.s.de  gestão 
contábil,, orçamentaria e financeira pela Secretaria do Tesouro Nacional Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,  
além de outras exigências em nível do; governo federal (SIOPS), sendo essencial e imprescindível a contratação de 
um profissional  técnico especializado rra orientar as decisões e execução destas atividades, com. objetivo de evitar 
descontinuidade das atividades admitrativas do município, por conseguinte problemas e prejuizos incalculáveis 
aos munícipes e a sociedade local. ' . •. - •..• ....... 

3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

DISCRIMINAÇÃO 	. .UNID. QUANT.... .VALÕR .•I 
MENSAL 

;; 	VALOR 
TOTAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Merísal 07 R$5.00000 R$35.000,00 
TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE F 
ADMINISTRAÇÃO, NA ELABORANDO E ACOMPANHANDO A  
GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS : 	 .. ::..j 	:'. •.. 
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA  
ANALISE NA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES. CAPTURA F •; - • 	.H 
INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABÓ,RAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DI- 
DIRETRIZES 	ORÇAMENTÁR),S, 	FICANDO 	A 	PARTE 

............... 

OPERACIONAL 	POR 	CONTA:.I.PE TFQNIÇO.. DA. .,.PRPRIi, . .•. 
ADMINISTRAÇÃO, 	CONFORt1E 	ENTENDIMENTO 	DO 

.... 	... 	..... 

CONSELHO FEDERAL DE CON11ABILIDADE 	EM EMISSÃO DI- 
PARECER CONTÁBIL E/OU ADMINISTRATIVO QUE REFLITAM 
EM 	ATOS 	E 	FATOS 	CONtBEIS, 	COM 	FULCRÕ 	N 
RESPONSABILIDADE FISCAL; 	ELABORAÇÃO DE MINUTAS  
DE PROJETOS DE LEI QUE 	J4LITAM E/ÕU AFETEM ATOS '. .. 	.... 

'È E/OU 	FATOS 	CONTÁBEIS; 	ACOMPANHAMENTO 	DE. . 

PROCESSOS DE GESTÃO CONTÁBIL JUNTO Às EXIGÊNCIAS . 

TRIBUNAL DE CONTAS; . 	M ELABORAÇÃO DE. DEFESA . 

JUSTIFICATIVAS QUE REFu -'rÂMSOBRE 'ATOS. E FATOS , .. 	. . 	.... . 

..  CONTÁBEIS JUNTO AO TRIBUNA 	DE CONTAS MINISTÉRIO 
PUBLICO 	E 	TRIBUNAL 	DE 	Jt.JSTIÇA 	ELAáORAÇÃO 	DE 
DEMONSTRATIVOS 	FINANCEIFOS 	E 	FISCAIS 	E 
ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAÇÃO 	DA . GESTÃO 	N/ .,. . 	 . 	

,..... 



• 	 .. . 	'Estado da Paraíba. 
Prefeitura Municipal de Serraria 

CNPi: 08.79017210001-18 
- APLICAÇÃO DOS RECURSOSbEBIDOS MENSALMENTE 

• EM ELABORAÇÃO DE PLANO, DE GOVERNO; • EM ANÁLISE :• 
TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA JUNTO Às APLICABILIDADES ••• 

CONSTITUCIONAIS EXIGIDAS 	PELA CF; 	• EM -AUDITORA •'' 

CONTÁBIL' E/OU FISCAL; • EM EMISSÃO . DE PARECER EM 
ANÁLISE 	DE 	DEFESA; 	• 	M 	DEMAIS 	SERVIÇOS 	DE . . •• 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. 

2 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA: ORÇAMENTARIA - EXERCJCIO unçf 01 R$5.000,O0 ..R$ 5.000,00 
• 	' SUBSEQUENTE. 	 .______________ ______ _____•.. . 	... 	. 	' 

VALOR'.TÕtAt::... R$40.000.00 

4. PROPOSTA DE PREÇOS 	. 	 . 
O CONTRATADO deverá apresentar ,  proposta comercial respeitando as condições postas neste instrumento e as 
obrigações impostas por lei, em espécial, a Lei Federal no 8.666193, que regulamenta as licitações e os contratos 
administrativos. •'. .. . . . 

5.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
5.1 - Executar os serviços, contratados conforme discriminados neste Termo de Referênçia, "In Loco" no Setor de 
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Serraria - PB através de Profissional Habilitado no Conselho Regional de 
Contabilidade. ••. . .. . .. 
5.2 - Responsabilizar-se por todos qs onus e obrigações concernentes a legislação fiscal civil tributaria e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título,., perante seus 
fornecedores ou terceiros em razão d execução do objeto contratado. 	 . . 
5.3 —Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com' as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo Iicitatório, se for o 
caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
5.4 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante .prévia .e expressa 
autorização do Contratante 
5.5 -.'Emitir Nota Fiscal correspondente 
5.6 -' Prestar os serviços de acordo com a necessidade da Secretaria competente éri confcrmidadeàs normas 
adotadas atualmente pelo SAGRES DIÁRIO, disponibilizando um Profissional Habilitado no Conselho 
Regional de Contabilidade para executar, coordenar, fiscalizar e analisar os serviços irnp!antados pelos 
setores envolvidos com carga horária semanal de 40hs semanais a ser executado na sede da Prefeitura 
Municipal de Serraria - PB.  

6.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 	 ' 
6.1 - Proporcionar condições para que o CONTRATADOpossa executar os, serviços dentro das normas 
estabelecidas neste Contrato 
6.2 - Alimentar o software da contabilidade com informação em tempo real da execução orçamentaria e financeira 
empe'nho, liquidação e pagamentw. da despesa, bem como registro contábeis das receitas e despesas 
orçamentarias e extra orçamentarias 
6.3 -I-Ser responsável pela autenticidade e veracidade dos documentos cõritábeis apresentados aoCONTRATATO 
para o desempenho de suas atividades; 1,  
6.4 - Autorizar livre acesso as suas dependências do setor de Contabilidade do Município quando necessario para 
melhor desempenho das atividades do Contratado; 
6.5 - Comunicar ao CONTRATADO quaisquer irregularidades na execução contratual 
6.6 —Fornecer atestado de capacidade técnica' quando solicitado, desde que atendidas as obrigações cbrtratuais; 
6.7 —Efetuar o pagamento relativo o óbjeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do 
respectivo contrato ou equivalente 
6.8 - Proporcionar ao Contratado,,;,todos os meios necessarios para a fiel exepução do objeto da presente 
contataçâo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 	, 	,,,, .. 	• •. . .:, •. 
6.9 - Notificar o Contratado sobre qiaIquer irreguIndade encontrada quarto 
quali1ade dos serviços, exercendo à mais ampla e. completa fiscalização, o que não exime o Cõntratado de suas 
responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 

7. SUCEDÂNEO LEGAL DO CONTRATO 	, 	 , 



Estado da Paraíba 	. 
Prefeitura Municipal de Serraria 

	

CNPJ08J90.1721000118» 	 . . 	.. 
A contratação será regida pela Lei no 8.666193, não implica vínculo empregatício de qualqüér hàtuza podendo 
rescisão do contrato ocorrer nos terrri'os do art. 79 da Lei 8.666193. 	 . 

8 TERMO DO CONTRATO 
O contrato terá duração de 07 (sete). meses, áontados a partir da assinatura do. contrato, podendo ser prorrogado, 
nos termos do art. 57 inciso II da Lei 8 666/93, 

M . 

9.00. PAGAMENTO 
A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente, pela prestação dos serviços de assessoria descritos 
acima, mediante atesto da execuçãodos serviços pela Prefeitura Municipal de Serraria/PB. .......... 

10. PENALIDADES 	 •. 	1 	 . 	 . . 	 . ..... . 

As penalidades vinculadas à contratação serão as previstas na minuta do contrato, em conformidade com a Lei de 
licitações e contratos administrativos 	 . 

MARI 	DOS SANTOS BATISTA 	. ..... 
,, 7sidente da Comissão 
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Estado da Paraíba 

• 	 Prefeitura Municipal de Serraria 
• 	 CNPJ: 08.790.17210001-18. 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ N ° . 	/ 	- 	ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:  
E -MAIL: 

Assunto: Proposta de Preços da TOMADA DE PREÇOS W. 000312020 

Senhores Membros da Comissão de Licitação,  

Estamos apresentando proposta de preços para licitação Tomada de Preços 000312020 ., conforme descrição 
abaixo: 

ITEM DISCRIMiI%IAÇÂO 	. 

______________________ 
IiNID. QUANf 
______  

VALOR 
MENSAL  

TOTAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E  CONSULTO RI) Mensal 07 
TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE. E 
ADMINISTRAÇÃO, NA ELABORANDO E ACOMPANHANDO 1 
GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS 
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, 
ANÁLISE NA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES. CAPTURA E 
INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE 
DIRETRIZES 	ORÇAMENTARIAS, 	FICANDO 	A 	PARTE 
OPERACIONAL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA  
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO CONSELHO 
FEDERAL DE CONTABILIDADE. • EM EMISSÃO DE PARECER . 

CONTÁBIL E/OU ADMINISTRATIVO QUE REFLITAM EM ATOS E 
FATOS CONTÁBEIS, COM FULCRO NA RESPÕNSABILIDADE . 

FISCAL; . EM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI 
QUE REFLITAM E/ÕU AFETE11 ATOS E/OU FATOS CONTABEIS . •. 
EM ACOMPANHAMENTO DE PR,OCESSOS DE GESTÃO CONTÁBII 
TUNTO Às EXIGÊNCIAS DQI TRIBUNAL DE CONTAS; • EM . •. 	 .... .. 	 .. 

• ELABORAÇÃO DE DEFESA /JUSTIFICATIVÁS QUE REFLITAM 
SOBRE ATOS E FATOS CON 	IS tÁBE 	JUNTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS, MINISTÉRIO 	PÚBLI:Ç.O 	E TRIBUNAL DE JUS1IÇA .. 

1  ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E FISCAIS E 
ADMINISTRATIVOS 	PARA 	ORIENTAÇÃO 	DA 	GESTÃO 	Ni 

• 

.. . 	. 

APLICAÇÃO DOS RECURSOSRCEBIDOS MENSALMENTE; 	EM 
• ELABORAÇÃO DE PLANOS,:: :  DE GOVERNO;• 	EM ANÁLISE 

TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA JUNTO Às 'APLICABILIDADEs 
CONSTITUCIONAIS 	EXIGIDAS, PELA 	CF; 	• 	EM 	AUDITOR 
CONTÁBIL E/OU FISCAL; -,EM  EMISSÃO DE PARECER EM 
ANALISE DE DEFESA; EM DEMAIS  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  

• TÉCNICA ESPECIALIZADA. 	 , 	• 

2 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA - EXERCÍCIO . und . 01 
SUBSEQUENTE.  

Validade da Proposta: 60 dias 	, . í 	 . • 	 • 	 . 

• Os serviços deverão ser executados de acordo com o Edital e seUs Anexos. 
• Nos preços cotados deverão etar incIuída todas. as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do 

presente objeto, tais como, sem a isto se limitar, gastos da empresa comsuporte -  téànicô é adniinistrativo, 
impostos, seguros, taxas ou qüisquer outros que possam incidir sobre gastosda. . empresa, sem ,:quaisquer 
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os dScontos evehtualmente &Dhcedidos. 

-icrri cr 



o 

o 

o 



Fstdo ca Paraíba 

	

Prefeitura Municipal de Serraria 	.. 	. ..• . . 
CNPJ: 08790.1721000118 

ANEXO IV - TOMADA DE PREÇOS  N° 00003/2020 	 . 	 . 

MINUTA DO CONTRATO 	 . 	. 	. 	. 

CONTRATO N°:...J...-CPL 	 . 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERRARIA E ..........PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO 
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal dê, Serraria - Praça AnfônioBentd,93 - Centro - 
Serraria - PB, CNPJ n° 08.790.17210001-18, neste ato representada pelo Prefeito Petrônio de Freitas Silva, Brasileiro, Casado 1  
residente e domiciliado na Rua Maria Duarte Lima, 40 - Centro - Sérraria - PB, CPF no 008.766.164-06, Carteira de Identidade n° 
2.365.161 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, edo outro lado ..... .... - .........- ......... - ....- ..., CNPJ n° ......... 
neste ato representado por .... residente e domiciliado . .........- ...  ...... - .........- ..., CPF n° ...........Carteira de 
Identidade n° .....doravante simplesmenté CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 	 . 
Executar serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria relativ. às áreas contábéis ; . financeira .e orçamentária, 
nos termos da proposta vencedora. 

SUBCLÁUSIJLA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL - Processo de Tomada de Preços n? 003/2020, de acordo com a Lei 
Federal 8.666193 e suas alterações. 	. 	 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FONTE DE RECURSOS 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 02.00 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; 04.123.0002.2003 Manutenção do Departamto de. Finanças e 
Contabilidade; 3.3.90.39.01 Outros SeMçosde Terceiros - Pessoa Jurídica. .. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGÀÇÔES DA CONTRATANTE 
3.1 -Proporcionar condições para que,p CONTRATADO possa.executar os serviços dentro das normas estabelecidas neste 
Contúãto. 	 . ... 	 ;.... •:. ... 
3.2 Alimentar o software da contabilidade com informação em tempo real da execução orçamentaria .e financeira empenho 
liquidação e pagamento da despesa bemcomo registro contábeis das receitas e despesas orçamentarias e extra orçamentarias 
3.3 - Ser responsável pela autenticidadd e veracidade, dos documentos óontábéis apresentados aç. CONTRATATO para o 
desempenho de suas atividades 
3.4 - ,.Autorizar livre acesso às suas dependências do sõtor de Coritabilidadé do Municípiõquaiidô necessário  para melhor 
desempenho das atividades do Contratadà; 
3.5 - Comunicar ao CONTRATADO quaisçuer irregularidades na execução contratual; 

ade 3.6 - Fornecer atestado de capacid 	tnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;. 
3.7 - 'Efetuar o pagamento relativo ao cbjeto contratado efetivamente realizado, de acordo co. 	õláü&jlas do respectivo 
contrato ou equivalente; 	 . 	 . 	. ... 
3.8 - Proporcionar ao Contratado todos o meios necessários para a fiel execução do objeto da present.e;c.ontratação, nos termos 
do correspondente instrumento de ajustá 	 . 	 . ....: 
3.9 - Notificar o Contratado sobre qualqu.r irregiridade encontrada quantoqualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e 
completa fiscalização, o que não exime o Çoritratado de uas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕg DA CONTIATADA 
4.1 - Executar devidamente os serviços ecrtos na Cláusqla correspondente do presente contratõ, dentro dos melhores 
parâmetros de qualidade estabelecidos pr o rámo de atividade relacionada ao ôbjeto contratual, com obsõrvância aos prazos 
estipulados; 
4.2 Responsabilizar se por todos os onus e obrigações concernentes a legislação fiscal civil tributaria e trabalhista bem como 
por todas as despesas e compromissos asumidos, qualquer título, perante seus fornecedores õu• térce ..rôem razão da 
execução do objeto contratado; .. 	 .. . . .... 
4.3 Manter preposto capacitado e idOrieo  aceito pelo C,ontratant quando da execução do contrato que o represente 
integralmente em todos os seus atos 
4.4 - Permitir e facilitar a fiscalização do Cõntratante devendo prestar os informes é esdarecimentôs slicitàdos; 
4.5 -Será responsável pelos danos cauados diretamente o Contratante ou à terceiros, çlecorrerites,de sua. çulpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo oi.. reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçâõ 'o'u d ààompanhàrnéhtd pelo órgão, 
interessado; 	 . 	 .. 	 ... 

1 
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4.6 ~Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste Jnstrumento, sem oãonhecimento e a devida 
autorização expressa do Contratante; 	•. 	. 
4.7 - Manter, durànte a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,. tod.as..as.::..c.ondições de 
habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao  Contratante os dócuméntos necessários, 
sempre que solicitado; . .. . 
4.8 Prestar os serviços de acordo cqm a necessidade da Secretaria competente em conformidade as normas adotadas 
atualmente pelo SAGRES DIÁRIO, dispõnibilizando um Profissional Habilitado rio Conselho Regional de. Çontàbilidade para 
executar, coordenar, fiscalizar e analisar os serviços implantados pelos setores envolvidos com carga horaria semanal de 40hs 
semanais a ser executado na sede da Prefeitura Municipal de. Serraria - PB. .: .. . ...:.. : . .. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - LOCAL DE EXECUÇÃO 
Os serviços serão executados 'In Loco" no Setor de Cdntabilidade da Prefeitura Municipal de Serraria - PB, através de 
Profissional Habilitado no Conselho Regional de Contabilidade 

CLÁUSULA QUINTA -  DA DURAÇÃO DO CONTRATO 	. 
O prazo de execução do serviço será de 07(sete) meses,, contados a partir a assinatura do contratô, podeÃdo ser prorrogado, 
nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 	.. . 	. 	. . 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES :CÔNTRATUAIS 	 . 	. 
O presente contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei 8.666193, .qpm as devidas justificativas... 

CLAUSULA SÉTIMA DO VALOR 
O valor do presente contrato é de R$ ..:Ç..), que a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO de acordo &n á cláusula oitava 
do présente contrato. 	 . 	. 	. 	. 	 . 	. 	. ..••. .. .. 

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO . 	. 	 . .,, 	
••. ., ... 

A CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO mensalmente pela prestação dos serviços de Contabilidade Publica descritos na 
Clausula Primeira a quantia de R$ ( ) mediante atesto da execução dos serviç̀os pela Prefeitura Municipal de Serrana/PB 

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 
Este Contrato poderá ser rescindido Unílateralmente pela Contratante por conveniência .adníinistrativa ou por, infringência de 
quaisquer das condições pactuadas, avisando por escrito à Contratada, com antecedência dè 60 (sessenta) dias. No caso da 
Contratada não cumprir as condições aqui pactuadas sofrera as sanções impostas na Lei n° 8 666/93 e suas demais alterações 

CLÁUSULA DÉCIMA - PUBLICAÇÃO 
 

Dentro de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo deste Contrato 
no Jornal Oficial do Município.  

à. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO 	. 	... . 	 ,. . 
O presente Contrato rege-se pela Lei n°&,666, de 21.06.93 e pela Legislação pertinente ao presente instrumento contratual, não 
gerando nenhum vinculo empregaticio entre os contratantes 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FC4RO 	 ... 	 • :. 

Para dirimir as questões decorrentes de't 9ontrato as partes elegem o Foro da Comarca de Bananeira/PB 

E, por estarem de pleno acordo, foi Iavrçio o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas •partes:e por duas 
testemunhas. 	 :. 	

. . 

Serraria- .PB .... de...... ..... ..de ..... 

TESTEM UNHAS 	 PELO CONTRATANTE 

PELO CONTRATADO 

a hi$."i.,, um ,m'o j'í.*t,$t4. 



Estado da Paraíba 	 . 
Prefeitura Municipal de Serraria  

CNP]. 08.7901721000118  

ANEXO V - MINUTA DA PROPOSTA TÉCNICA ............'«;, 	'::'".'. 

Local e data: 	 . 	 ... •.' .. 

A 
Comissão Permanente de Licitações- CPI- 
PRAÇA ANTÔNIO BENTO, 93- CENTRO - SERRARIA - P6. 	 .. 	 : .............. 
CEP: '58395-000 - Tel: (083) 3275-1040. 

Ref.: 'Tomada de Preços N° 000312020 -- Contratação de serviços de Consultoria e Assessoria técnica CONTÁBIL, 
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DÁ ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a fim de proceder informações em tempo real 
junto a Prefeitura Municipal de Serraria - PB. . .. 

Prezados Senhores: 	 . 

A enresa .......................................em cumprimento aos ditames 	' 

Prezados Senhores: 	 . 	 .' 	 : 	...... 

A empresa 	 em cumprimento aos ditames Licitatorios utilizamo-nos da presente para 
submeter à apreciação de V.S5,  os documentos abaixo relacionados referente a proposta técnica para a 
licitação referenciada:  

ITEM  - CAPACIDADE TÉCNICA X PERÍODO DE EXPERIÊNCIA MÁXIMO 40 PONTOS. .............  

Atestados De Capacidade Técrca Qtde de Pontos por Pontuação Quantidade de Máximo de 
(Quantidades) 	. 	 , ' 	 . Atestados 	. Má*ima Atestados pontos da 

Proposta 
Atestado de Capacidade Técnica (Período: inferior 1,0 (um) ponto por '.... 	., 	.. 
ou igual a 12 (doze) meses, da data da ph, rtura do atestado  

Atestado de Capacidade Técnica (Período'Zameperior 2,0 (dois) pontos por .. 
a 12 doze meses, da data da abertura d . atestado  

TOTAL D. 	ONTOS DA PROPOSTA TÉCNICA - ITEM A  

- MÁYIMÕ flE ' 

Fáixa de Período da Realização do', Quantidade de Pontos Máximo de Quantidade, de' Máximo de 
Evento 	 , , Pontos Certificados pontos da 

Proposta 
Certifk'ados de eventos de até 15 (quinze) 1,0 (um) ponto por  
anos da data da abertura do certame. certfado  

Certificados de eventos de até 08 (oit 1,5 (i.m vrulacinco) . 

anos 'da data da abertura do certame. 	'_ ponta pqr certificado  
Certificados de eventos de até 03 (trê,$) , 	2,0 (oi) ponto por . 	 . , 	 .. 	. 

anos da data da abertura do certame. 	.., beificado  
TOTAL DE PONTOSD4PROPOSTA TECNICA —ITEM 8  

ITEM C - EQUIPE TÉCNICA - MÁXIMO' 25 PONTOS'  

Qualidade Quantd 	de pontos Máximo de 'Quantidades de Máximõs de pontos da 
Técnicos da empresa ' 	 proposta 

.01 (um) Contador 1 5 pqntos  

2 (dóis) Contadores ou mais .25 pontos  

TOTAL DEI PONTOS DA PROPOSTA TÉCNICA - ITEM C 



Estado da Parauba 
Prefeitura Municipal de Serraria 	 :• 

• 	 CNP5: 08390.1721000148  

Total de pontos (Item A + Item B + Item C) 

Declaramos, para todos os fins e efeitos legais, que os documentos da pr 6posta técnicà, o rianexo, sãÕ:verdadeiros  
e legitimos e estamos conscientes qu,Q a empresa .e seus socios responderão civil e penalmente pela veracidade e 
contéúdos dos documentos apresentàdos. • •• • .•. .• 

Declàramos que temos pleno conhcimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 
concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos. 

Atenciosamente, 	 . 	 • • 	•. 	. 	• 	 •.•• . 

	

ASSINATÜRA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA •. • 	.. •. 

Endereço, fone/fax e telefone para contato 

OBSÈRVAÇÃO: 	 • ••• . 	 . 	 . •. 	• . 

A PROPOSTA TÉCNICA DEVERA SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O 
CASO. 	 ,. 	 . 	 . 



Estado da Paraíba 	 . 
Prefeitura Municipal. de Serraria' . 	... 

CNP3: 08.79017210001-18'... 	... 

ANEXO - VI MINUTA DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE (No papel timbrado 
da empresa) 

Comissão Permanente de Licitação 	 .,. 
Prefeitura Municipal de Serraria— P8 1 . 

Tomadá de Preços n°. 000312020 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(razão social da empresa), CNPJ o 	. 	
. 	(n° da inscriçào),.com sede 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, é para os fins do 
Tomada de Preços n°. 000312020, DECLARA expressamene que: 

a) Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente certame 
licitatório, estando ciente da. obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do Artigo 32, 
parágrafo 2 0, última parte dar Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

b) Não possui como sócio, gerente, diretores, funcionários, membrs ou servidores do Fundo Municipal de 
Saúde Municipal, e ainda, côhjug, companheiro ou parente até terceiro grau; 

c) Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos de qualquer esfera de goVerno, 'exercendo . 
funções de gerência, adminis.ração ou tomada de decisão; 	. 	 .. 

d) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nos termos do Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações. 	 . 	. 

	

de 	_de2020. 

	

(assinatura do representante legal da empresa) 	. . .... 	. ...... 

	

CIF,ouRG 	 ... .. 

OBSERVAÇÃO 

A DE CLARAÇÃÓ DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDOFOR. OCASO. 

um ,*vo ti ro 



• 	 . . 

Estado da Paraíba 
• 

Prefeitura Municipal de Serraria 
CNPJ: 08.790.172/0001-18 

ANEXO —VH 

MINUTA DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA... 	. ... 
(No papel timbrado da empresa) 	 '. 	. 
OBJETO: Contratação de serviços de ,  Consultoria e Assessoria técnica CONTÁBIL, FINANCEIRA E 
ORÇAMENTARIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a fim de proceder informações em tempo real junto a Prefeitura 
Municipal de Serraria - PB. : . .. 

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Serraria - P13. 1 '--Tomada de Preços n° 000312020 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INbEPENDENTEDE PROPOSTA . 	 . 

(Identificação completa do representante da licitante),; como representante;, devidamente constituído. de (Idéntificação 
completa da licitante) doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial q art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: . 

a). a proposta apresentada para participar do Tomada de Preços no 000312020 foi , elaborada de maneira 
independente pelo Licitante, é o conteúdo da proposta não foi, no iodo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Tomada de Preços n° 000312020 não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante pótencial ou de fato do Tomada de Preços 
n° 0003/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

., .; •., .,. ... ,. 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir, na decisão de qualquer .  outro, participante 
potencial ou de fato do Tomada de Preços no 000312020 quanto a participar õu não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresEitada para participar do Tornada de Pr.€çosn° 00031200 não foi, no * 
todo ou em parte direta ou indiretanente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de órgão 
licitante antes da abertura oficial, das propostas; e 

e) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detem plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

(Local e Data) 

Empresa Licitante 
(Responsável - nome, cargo e assinatura) 	 .. 	. 

OBSERVAÇÃO 

A DECLARAÇÃO DEVERA SER ELABORADA M PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE QUANDO FOR O CASO 

iJ 
u 	Iuôl1 1 	*g,'utcro 
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Estado da Paraíba 	 . 	. . 
Prefeitura Municipal de Serraria 

	

CNP): 08.790.17210001-18 	., 

ANEXO — Viu. 	 . . ... 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0000312020 	. . 	 . ,.. . . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 	. 	 .. ... 	

.. ... 

PROPONENTE CNPJ 	. 	
. 	.. 	. 	.. 	. 	. 	'. 	:. 

OBJETO: Contratação de serviços de Consultaria e Assessoria técnica CONTÁBIL FINANCEIRA E 
ORÇAMENTARIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a fim de proceder informações em tempo.real junto a. Prefeitura 
Municipal de SERRARIA - PB, de açordo com as especificações contidas na Especificação Técnica:  Anexo 1 deste 
EditaL ., 

1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme prvisto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666193. 

O proponente acima qualificado, declara, na forma do dispostcrno Art. 43, III, da Lei 8666193, aceitar o resultado 
divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafe, efetuada nos termos 
do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposição de recurso 
previsto na legislação vigente, bem côm ao prazo correspondente e conàordando, põrtantõ, com o prosseguimento 
do certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer'igualdade dë valores entre sua proposta e 
dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 3 0, § 20 , da Lei 8.666193, fica .autorizado. a realização do 
sorteio para definição da respectiva classificação, não sendo necessário a sua convocação para o correspondente 
ato público, conforme previsto no Art, 44, § 20, do referido diploma legal. 

Local e Data. 	 .. 	 . 	 . 	.. 	. 

NOME/ASSINATURA/CARGO Representante legal do proponente. . 	 . ... 

... 	.: 	.....:: 	. 	... 	,. 


