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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE – CONVITE Nº 002/2017 

TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Jardim de Angicos, Estado do Rio Grande 

do Norte, designada pela Portaria 006/2017, de 30 de janeiro de 2017, do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Jardim de Angicos, leva ao conhecimento dos interessados que serão recebidos os envelopes 

de Documentação e Proposta para licitação, na modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, a qual se regerá pelas disposições da Lei Federal Nº 8.666 de 21.06.93, suas alterações 

posteriores e demais normas pertinentes, doravante denominada simplesmente Lei Federal Nº 8.666/93, e 

ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.  

SESSÃO PÚBLICA 

DATA: 24/04/2017 

HORA: 12:00 (treze horas) 

LOCAL: Câmara Municipal de Jardim de Angicos/RN, Rua José Inácio de Bezerra, Nº 43 – Centro. 

 

1. DO OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de 

Assessoramento Técnico na área de atuação jurídica, necessária à administração Pública Municipal 

da Câmara de Jardim de Angicos, tudo conforme anexos, os quais farão parte integrante deste Edital. 

 

2. DO REPRESENTANTE LEGAL. 

2.1 Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (UM) representante legal que, devidamente munido 

de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, 

para todos os efeitos, por sua representada.      

2.2 Por credenciais entendem-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

Documento oficial de identidade; 

Documento que comprove a capacidade de representação, para o caso do representante ser sócio 

gerente ou Diretor da Licitante (Ex: Contrato Social), ou procuração que comprove a outorga de 

poderes na forma da Lei (procuração pública ou particular). 
2.3 A não apresentação ou incorreção de qualquer dos documentos de credenciamento não inabilitará 

a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder por ela, até que seja cumprido o 

disposto no item 2.1. 

2.3.1 A empresa interessada que não constituir representante legal para participar do certame está 

tacitamente renunciando ao direito de impetrar qualquer recurso, tendo em vista o não acompanhamento 

oficial da sessão pública ausente qualquer interesse em impugná-la. Tal determinação se dá em virtude da 

celeridade processual, podendo, no entanto a empresa impetrar recurso caso outra empresa que credenciou 

representante legal o faça. 

2.4 Estes documentos deverão ser apresentados no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes 

contendo Documentação e Proposta. No caso de cópias as mesmas deverão estar devidamente autenticadas. 

2.5 O representante poderá ser substituído em qualquer fase da licitação, por outro devidamente 

credenciado. 

2.6 Os documentos e as propostas necessários à participação dos interessados na presente licitação 

serão recebidos pela Comissão de Licitação, no dia, hora e local, designados neste edital, em invólucros 
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separados devidamente fechados ou lacrados e rubricados no fecho identificados pelo título 

“DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”, contendo ainda a MODALIDADE e o NÚMERO DA 

LICITAÇÃO. 

 

3. DA HABILITAÇÃO. 

3.1 Somente poderão participar da presente licitação Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas que atendam 

às exigências contidas neste Edital e ainda, estejam regulares com seus débitos Federais, Estaduais, 

Municipais, Previdenciários e junto ao FGTS, com seu Alvará de Localização e Funcionamento e demais 

exigências previstas neste Edital. 

3.2 O cadastramento parcial poderá ser realizado pelo interessado na sede da Câmara Municipal de Jardim 

de Angicos, localizada no endereço constante no cabeçalho. 

3.3 A regularidade dos participantes habilitados parcialmente na Câmara Municipal será confirmada 

através de consulta ON-LINE, quando levantada qualquer suspeita de fraude pelos interessados ou ex 

officio, onde serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada participante, declarações estas 

que deverão ser assinaladas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como por todos os 

licitantes presentes, devendo ainda o licitante apresentar os seguintes documentos: 

 

3.3.1  DA HABILITAÇÃO. 

3.3.1.1  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios, proprietário ou diretores; 

b) Quando Pessoa Jurídica: Ato constitutivo de empresa, em vigor, devidamente registrado na 

forma da lei; 

I. No caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão 

ser apresentados acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 

II. Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da 

sede ou domicílio da Licitante; 

III. Contrato Social, no caso de Sociedade Simples, no qual determine o administrador 

em exercício; 

IV. No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) As interessadas ficarão obrigadas a declarar por escrito, sob as penas da lei a ocorrência de 

qualquer fato superveniente modificador da situação legal que lhe ensejou a habilitação sendo exigido, 

neste caso, para continuar participando do certame a  

d) Apresentação de nova documentação enunciada na Cláusula Nona deste edital, no que 

couber e a critério da Administração; 

I. Na ocorrência da hipótese prevista na alínea anterior, até antes da assinatura da 

competente Ata, o prosseguimento da participação da licitante no presente certame será decidido pela 

comissão. 

 

3.3.1.2  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7º, inciso XXXIII, c/c 

a Lei nº 9.854/99); 

 

3.3.1.3  REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA 

a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela 

Receita Federal; 
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b) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS; 

c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

d) Certidão Conjunta Negativa da Fazenda Federal e da Dívida Ativa da União; 

e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, da sede 

da licitante pertinente ao seu ramo de atividade; 

f) CND Débitos Trabalhistas; 

g) Para as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte: 

I - Certidão Conjunta Negativa de Débito expedida pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio 

Grande do Norte (PGN); 

h) Para as empresas sediadas nos demais Estados, Certidão Negativa de Débitos emitida pela 

Secretaria de Tributação e da Dívida Ativa do Estado da sede da licitante, ou outro documento que o 

substitua; 

i) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da licitante.  

 

3.3.1.4  OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, 

conforme modelo sugerido no Anexo IV. 

 

3.4 TODOS OS DOCUMENTOS, INCLUINDO DECLARAÇÕES, CERTIDÕES E DOCUMENTOS 

CONTÁBEIS, INCLUSIVE AS TECIDAS PELA LICITANTE, SERÃO EXIGIDAS PARA A 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTE SUA AUSÊNCIA. 

3.5 TODOS OS DOCUMENTOS REFERIDOS NOS ITENS ANTERIORES DEVERÃO SER 

APRESENTADOS EM VIA ÚNICA, NO ORIGINAL OU FOTOCÓPIAS DEVIDAMENTE 

AUTENTICADAS por tabelião de notas ou por funcionário responsável pelo cadastro ou eventualmente, 

por qualquer membro da Comissão Permanente de Licitação ou, ainda, publicação oficial, os quais, depois 

de examinados e rubricados pela comissão e Equipe de Apoio, serão anexados ao processo desta licitação. 

3.6 O(s) profissional (is) detentor (es) dos atestado(s) deverá(ão) participar como responsável(is) 

técnico(s) pela qualidade do objeto desta licitação, só se admitindo sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, com prévia e expressa aprovação pela CONTRATANTE. 

3.7     Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em processo de 

falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, estejam cumprindo suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com o Governo de Jardim de Angicos ou tenham sido 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se 

apresentarem constituídas na forma de empresas em consórcio. 

3.8      Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 

em fac-símile, mesmo autenticados, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma 

de ilustração da proposta.  

3.9     Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade, protocolizando 

o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, junto a 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Jardim de Angicos, devendo a Comissão 

Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente CPL, julgar e responder a impugnação em 

até 03 (três) dias úteis. 

3.10 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o fizer até o 2º dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
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3.11 Não serão aceitos nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados neste 

Edital. 

3.12 Toda a documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope opaco fechado com cola 

ou lacre, contendo o seguinte título em sua parte externa. 

3.13 Não será habilitada à parte licitante que, por inadimplência, tenha dado causa a rescisão de Contrato 

anteriormente celebrado com o Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, ou à qual tenha sido aplicada 

qualquer das penas previstas no art. 87, inciso III ou IV, da Lei 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

3.14 Os documentos necessários a habilitação deverão ser apresentados, obrigatoriamente, da mesma 

sede do interessado, seja esta matriz ou filial, caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com 

a sede que apresentou a documentação. 

 

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN  

CONVITE Nº 002/2017 

DATA E HORA: 24/04/2017, às 13:00 (TREZE HORAS) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ: 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 

4. DA PROPOSTA DE PREÇO. 

4.1 A proposta deverá ser digitada, em papel timbrado da empresa, redigida em língua portuguesa, sem 

rasuras, emendas ou entrelinhas, e apresentada no local, hora e data determinada neste Edital, 

datada/assinada na última folha e rubricadas nas demais, entregue em envelope opaco lacrado a frente do 

qual deverá ser expressamente dirigida a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 

Jardim de Angicos no RN, contendo obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) Preço por item e global, o qual será fixo e irreajustável, em Real, em algarismos e por extenso, nele 

incluídos todos os custos necessários para a execução do objeto desta licitação, bem como todos os 

impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 

de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir 

direta ou indiretamente sobre a execução Do serviço, os quais devem estar explícitos na Proposta; 

b) Conter prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação 

da proposta; 

c) Número de inscrição da licitante no C.N.P.J. Razão Social da Empresa, endereço, telefone e e-mail 

atualizados; 

d) Dados do seu representante legal, que deverá assinar o Contrato: contendo nome, nacionalidade, estado 

civil, número do CPF, identidade e cargo que ocupa na empresa (anexar ato constitutivo, ata de eleição da 

direção e/ou procuração). 

4.2 Ocorrendo discordância entre os preços unitários e global prevalecerão os primeiros, e entre os 

valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo a Comissão 

proceder as correções necessárias, inclusive com relação ao preço global. 

4.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições estabelecidas neste Edital, bem 

como as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, de acordo com o Art. 48, Item II da Lei nº 

8.666/93. 

4.4   Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5 A proposta deverá ser entregue no dia, hora e local designados neste Edital, em envelope devidamente 

fechado por cola ou outro método inviolável, rubricado no fecho e com a seguinte inscrição em sua parte 

externa: 

 

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN  

CONVITE Nº 002/2017 

DATA E HORA: 24/04/2017, às 13:00 (TREZE HORAS) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

 

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS INVÓLUCROS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 

5.1 No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, observado o disposto no item 2.3 deste Edital, a Comissão de Licitação receberá 

em invólucros distintos, devidamente fechados (colados ou lacrados) os documentos exigidos para a 

habilitação e as propostas. Os invólucros deverão indicar a modalidade, o número e o seu conteúdo 

(“DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”). 

5.2 Serão abertos primeiramente os invólucros contendo a documentação de habilitação que será 

analisada e rubricada pela Comissão. Caso a Comissão julgue necessário poderá suspender a reunião para 

analisar a habilitação, marcando nova data e horário para comunicação de suas decisões e prosseguimento 

dos trabalhos. 

5.3 Ocorrendo à hipótese prevista no subitem anterior, todos os invólucros contendo as propostas, 

devidamente fechados, deverão ser rubricados pela Comissão e licitantes, ficando em poder daquela até que 

seja decidida a habilitação. 

5.4 A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes com os invólucros devidamente 

fechados e rubricados, até o término do período recursal de que trata o item I do Artigo 109 da Lei nº 

8.666/93. 

5.5 Após o término do período recursal de que trata o subitem anterior, será comunicado as licitantes 

habilitadas nova data e horário para a abertura das propostas e devolução dos invólucros de propostas das 

licitantes inabilitadas. 

5.6 Caso todas as licitantes manifestem desistência expressa em interpor recurso, intenção esta que 

deverá constar da Ata a ser lavrada e assinada por todas as licitantes, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos, serão devolvidos os invólucros de propostas das licitantes inabilitadas. 

5.7 Imediatamente após, serão abertas as propostas das licitantes habilitadas, sendo as mesmas 

rubricadas, folha por folha, por todos os licitantes presentes e pela Comissão. Caso a Comissão julgue 

necessário, poderá suspender a reunião para analisar as propostas, marcando nova data e horário, ocasião 

em que comunicará esta decisão às licitantes presentes, para definir a classificação final, que será publicada 

no Diário Oficial do Município ou estando presentes à reunião todos os representantes das licitantes, neste 

caso, a comunicação será feita diretamente com a lavratura deste ato. 

5.8 O não comparecimento da licitante ao ato de abertura das propostas ou a falta de sua assinatura 

na respectiva Ata, quando for o caso, implicará a aceitação das decisões da Comissão de Licitação. 

5.9 Das reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de documentos de habilitação e propostas, 

serão lavradas Atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as 

reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, 

devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissão e também por todas as licitantes. 

5.10 Quaisquer declarações, reclamações ou impugnações feitas posteriormente à lavratura da Ata não 

serão levadas em consideração. 

 

6. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO. 

6.1 A licitação será processada em 02 (duas) fases: 

Fase de habilitação, que compreenderá a análise dos documentos apresentados no invólucro 

“DOCUMENTAÇÃO” de todas as licitantes. Só as licitantes habilitadas passarão à próxima fase, 

ou seja, julgamento das propostas; 

Fase de julgamento das propostas, que compreenderá a análise dos documentos contidos no 

invólucro “PROPOSTAS” das licitantes habilitadas. 
 

6.2 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.2.1 O julgamento será baseado na análise objetiva das propostas, com o intuito de apurar falhas 

ou omissões com relação a este Edital e ao objeto licitado, bem como apurar o valor global 

proposto para cada item, para sua execução, que deverá ser compatível com os preços praticados 

no mercado. 
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6.2.2 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às condições estabelecidas neste Edital; 

b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, em relação ao preço de mercado. 

6.2.2.1.  Para os efeitos do disposto no item 6.2.2 deste Convite, serão consideradas manifestamente 

inexequíveis as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento), do menor dos 

seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superior a 50% (cinquenta por cento), do valor orçado pela 

Administração, ou 

b)  Valor orçado pela Administração, conforme Planilhas de Orçamentos.  

6.2.2.2.  Quando evidenciada a situação do item anterior será ofertado o prazo de 2 (dois) dias para que o 

licitante justifique tecnicamente o seu valor orçado, sob pena de desclassificação automática e 

processamento administrativo para análise da má fé da empresa licitante e dos possíveis reflexos na lisura 

do certame. 

7.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL. 

7.1 As licitantes serão classificadas em função de seus preços globais, ajustados se for o caso, conforme 

o disposto no subitem 4.2, deste Convite, sendo relacionado em ordem crescente de preço global. 

7.2 Será declarada vencedora a licitante classificada em primeiro lugar, que ofertar o menor preço 

dentro das condições estabelecidas. 

7.3 Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas na primeira 

colocação, como critério de desempate, será obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93.  

7.4 Persistindo o empate, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 

qual todas as licitantes serão convidadas. 

7.5 O prazo contratual poderá ser prorrogado, a critério da administração, desde que ocorra um dos 

motivos previstos no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

7.6 No caso de todas as propostas serem desclassificadas, a Administração poderá a seu critério, fixar 

às licitantes, o prazo de 03(três) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas que 

motivaram a desclassificação. 

7.7 Após decididos os recursos eventualmente interpostos e adjudicado o objeto da licitação à 

vencedora, o julgamento será submetido ao Presidente da Câmara Municipal de Jardim de Angicos, para 

homologação. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por Termo de Contrato, 

celebrado entre a Câmara Municipal de Jardim de Angicos, (doravante denominada 

CONTRATANTE), e a licitante vencedora (doravante denominada CONTRATADA), cuja minuta 

será submetida a exame prévio da Assessoria Jurídica. 

8.2 A licitante vencedora será convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

ciência da convocação, celebrar o referido Contrato, do qual farão parte o Edital e as respectivas 

propostas. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado o disposto do item 16.1 deste Edital. 

8.3 Se a licitante vencedora não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido, é facultado 

a Câmara Municipal de Jardim de Angicos convocar as licitantes remanescentes na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

8.4 Em caso de recusa de todas as empresas licitantes habilitadas em cumprir a proposta 

vencedora, é facultado a administração, observando a pesquisa de preço de mercado, contratar o 

valor dos demais participantes habilitados, em sua ordem decrescente de valor e sempre 

observando o valor de mercado. 

8.4 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, a publicação do Extrato do Contrato até o 5º 

(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
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daquela data, adotando o mesmo procedimento com relação aos possíveis Termos Aditivos, 

conforme art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
 

9. DO PREÇO. 

9.1 Pelo fornecimento do objeto, o valor a ser pago será o apresentado na proposta final da licitante 

vencedora. 

9.2  O preço da execução do serviço será fixo e irreajustável pelo período inicial de vigência de acordo, 

de acordo com a Lei nº 8.880/94 e a Lei nº 9.069/95, assim como, na legislação subsequente e demais 

disposições legais aplicáveis à espécie. 

9.3  Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano 

a contar da data da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última 

repactuação, conforme o caso. Salvo nos casos de acréscimo de quantidade do objeto, o qual ocorrerá 

através de termo aditivo contratual. 

9.4 Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso e demonstração analítica de cada 

repactuação, quando for o caso, a ser aprovado pela Administração da Câmara municipal. 

9.5  Observadas as determinações legais aplicáveis, o valor pactuado poderá ser revisto a qualquer 

tempo mediante solicitação da Contratada, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, conforme disposto no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº: 8.666/93, e observadas as 

disposições do Edital. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

10.1 O pagamento far-se-á em moeda corrente, através de meio legal definido pela CONTRATANTE, 

até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a apresentação da fatura e Nota Fiscal, em 2 (duas) 

vias. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

11.1 A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o objeto deste certame 

dentro das normas do Contrato a ser celebrado; 

b) Fiscalizar a execução do serviço, podendo sustar, recusar, mandar entregar ou substituir quaisquer 

parcela ou a totalidade da mesma, que não esteja de acordo com as especificações apresentadas; 

c) Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade que venha ocorrer durante a execução do 

objeto; 

d) Efetuar o pagamento em conformidade com o especificado no contrato. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

12.1A CONTRATADA obrigar-se-á: 

a) Manter nas dependências da CONTRATANTE, quando da entrega execução do objeto da presente 

licitação, profissionais capacitados, devidamente identificados através de crachás e trajados de forma 

devida, conforme as normas trabalhistas de proteção individual do empregado; 

b) Realizar a execução do serviço, objeto deste instrumento, com presteza e diligência, dentro dos 

melhores índices de padrão e qualidade, respeitando as especificações técnicas e padrões existentes. 

c) Dar total garantia quanto à qualidade dos serviços contratados, bem como efetuar a substituição 

imediata, e totalmente às suas expensas, de qualquer parcela ou da totalidade da mesma entregue 

comprovadamente fora das especificações técnicas deste edital, dos padrões normais de qualidades, 

adulterada, contaminada ou com defeito, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de 

qualidade constantes dos Regulamentos Técnicos da Agência Reguladora competente, ou das normas 

de qualidade criadas pelo Conselho Regional de Classe. 
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d)  Responder isoladamente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 

resultantes da execução deste contrato, nos termos do disposto no artigo 71 da Lei Federal 8666/93 e 

suas alterações; 

e) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 

dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por aqueles que venham a ser causados por seus 

prepostos, em idênticas hipóteses; 

f) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 

necessários para tanto, de acordo com a demanda ora contratada; 

g) Acatar as requisições de entrega do objeto deste contrato, através de ordem de execução, obedecendo aos 

prazos estipulados pela Câmara para cada demanda encaminhada; 

h) Entregar Certidões com todas as obrigações previdenciárias e tributárias quitadas. 

i) Emitir nota Fiscal e recibo. 

j) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização do objeto da presente licitação 

CONTRATADOS, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

k) Assumir inteira responsabilidade pelo resultado da empreitada CONTRATADA, e efetuá-la de acordo 

com as necessidades da CONTRATANTE; 

l) Repor qualquer material ou bem, pertencente à CONTRATANTE, que for danificado ou furtado por 

negligência de seus funcionários; 

m) Arcar com todas as despesas necessárias a correta realização do objeto dessa demanda; 

n) Agir segundo as diretrizes da CONTRATANTE e legislação pertinente; 

o) Cumprir horários e periodicidade, para a realização da empreitada conforme definido pela 

CONTRATANTE; 

p) Atender aos chamados extraordinários, em caso de necessidade, respeitada a legislação trabalhista; 

q) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como ao responsável pela fiscalização da 

execução, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas 

providências necessárias; 

r) Garantir o perfeito funcionamento de todos os sistemas a que se refere o objeto desta licitação; 

s) A contratação a ser realizada deverá ser submetida à apreciação da Administração quanto à sua 

qualidade e conformidade à especificação do edital, assim como tudo que vier a ser substituído deverá 

ser submetido ao mesmo procedimento; 

t) Atender a CONTRATANTE em caráter de emergência, aos sábados, domingos e feriados, e em horário 

noturno nos dias úteis, conforme as necessidades requeridas; 

u) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 

v) A parcela ou totalidade do serviço que apresentar diagnóstico de eventuais vícios ou defeitos deverá 

ser corrigido imediatamente; 

w) Não subcontratar, ceder, ou transferir total ou parcialmente suas obrigações CONTRATUAIS, sem 

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO. 

13.1 A Câmara Municipal executará as atividades de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação. As quais serão efetivadas por Comissão de Fiscalização da CONTRATANTE, com 

atribuições específicas, devidamente designadas pela Câmara Municipal de Jardim de Angicos, 

conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93, podendo ser realizada igualmente pela Câmara Municipal de 

forma direta. 

13.2 A fiscalização é exercida no interesse da Câmara, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, 

na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
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13.3 A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte a obra realizada, 

se em desacordo com o contratado. 

13.4 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do CONTRATO, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, se obedecidos 

os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 

14. DA VIGÊNCIA. 

14.1 O Contrato terá como vigência inicial à data de sua assinatura até 31.12.2017. 

 

15. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

15.1 Todo o processo administrativo de despesa está plenamente vinculado a presente licitação 

de Carta Convite nº 002/2017 e aos documentos e propostas apresentados pelos licitantes e 

contratada(s). 
 

16. DAS PENALIDADES. 

16.1 Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Câmara Municipal poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta ensejada, as sanções previstas 

abaixo, de acordo com o Artigo 87, da Lei nº 8.666/93. 

a) Advertência; 

b) Multa de 2%(dois por cento) sobre o valor mensal faturado do Contrato, por infração de qualquer cláusula 

ou condição contratual, dobrável na reincidência a critério da Contratante; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal por 

prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal enquanto perdurarem os 

motivos determinantes de punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

16.2 Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado da primeira fatura que 

a CONTRATADA fizer jus. 

16.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força 

maior, devidamente justificado e comprovados, à juízo da Administração. 

16.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta Cláusula, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia ao interessado no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

17. DA RESCISÃO CONTRATUAL. 

17.1 O presente Contrato poderá ser rescindido por: 

a) Ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados de I a XII do Artigo 78, da Lei nº 

8.666/93, na forma do disposto no Artigo 79, Inciso I, da mesma Lei;   

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicialmente; 

d)  Por inexecução total ou parcial do Contrato, Artigo 77 da mesma Lei, devendo ser reconhecida pela 

CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE. 

 

18. DOS RECURSOS 

18.1 Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recurso, por escrito, dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal de Jardim de Angicos, por intermédio do Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, desde que baseado em fundamento legal e observados os prazos conforme 

preceitua o Artigo 109, da Lei nº 8.666/93, ficando o resultado da licitação condicionado ao julgamento. 
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19. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

19.1 Demais informações, bem como esclarecimentos relativos ao presente Edital, serão prestados pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, durante o expediente, no horário das 08:00 

às 13:00 horas, na Câmara Municipal de Jardim de Angicos, conforme endereço constante no cabeçalho, 

até 24(vinte e quatro) horas antes da abertura da licitação. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

20.1 É facultada à Comissão Permanente de Licitação, esclarecer ou complementar a instrução 

do Processo Administrativo Licitatório. 

20.2 Ao Presidente da Câmara Municipal de Jardim de Angicos é facultada a revogação total ou 

parcial da presente licitação, por interesse público, ou anulá-la por ilegalidade de ofício, ou 

mediante provocação de terceiros, nos termos do Artigo 49, da Lei nº 8.666/93, não cabendo às 

licitantes direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

20.3 As despesas decorrentes, com a contratação da obra, objeto desta licitação, correrão no 

exercício de 2017 à conta da Dotação Orçamentária: 

 
FONTE DE RECURSO: 

Órgão 01- Poder Legislativo Municipal 

Unidade Orçamentária 01.001- Câmara Municipal 

Projeto 2001 -Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  

Fonte 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

20.4 Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital, caso o mesmo 

venha a ser alterado em seus pontos essenciais, dentro do prazo estabelecido para o início da 

abertura das fases relativas à habilitação e propostas; ocorrendo, este será prorrogado e as 

modificações nele inseridas, serão divulgadas no prazo previsto na Lei. 

20.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar proponentes, por atos 

fundamentados, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, caso comprove fatos supervenientes ou conhecedores, após o julgamento na forma do § 

5o, do Artigo 43, da Lei nº 8.666/93. 

20.6 A participação da licitante implica a aceitação plena de todos os termos deste Edital.  

20.7 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o 1o dia útil subsequente de funcionamento normal desta repartição, no mesmo 

local e horário anteriormente estabelecidos, salvo disposição em contrário da administração. 

20.8 O envelope nº 02 da licitante inabilitada, não retirado pelo representante da interessada, na 

data da abertura das demais propostas, ficará em poder da Comissão de Licitação, devidamente 

“lacrado”, à disposição da empresa durante 20 (vinte) dias corridos, a contar da citada data. Findo 

este prazo, sem que o mesmo seja retirado pela concorrente inabilitada, este Órgão não se 

responsabilizará pela guarda daquele envelope. Sempre que possível a Comissão Permanente de 

Licitação devolverá o envelope durante a sessão pública.    

20.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal de Jardim de 

Angicos, mediante aplicação do disposto no Artigo 54, da Lei 8.666/93.  

20.10 Fazem parte integrante deste Edital; 
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                       Anexo I – Termo de Referência. 

     Anexo II – Termo de Credenciamento. 

       Anexo III – Modelo de Declaração de Requisitos de Habilitação. 

       Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 
Anexo V – Declaração de Regularidade de Emprego de Menor. 

Anexo VI – Modelo de Contrato. 

Anexo VII – Modelo de Proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardim de Angicos/RN, 10 de abril de 2017. 

 

 

 

____________________________ 

Celso Dehon de Lima Junior 

CPF – 104.123.094-08 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Carta Convite n°: 001/2017. 

Abertura: Dia 31 de março de 2017 as 09:00 (nove horas), na sede da Câmara Municipal de Jardim de 

Angicos –Rua José Inácio de Bezerra – 43 – Centro Jardim de Angicos.  

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Esse termo visa a contratação de empresa para prestação de serviço de Assessoramento Técnico 

na área de atuação contábil, necessária à administração Pública Municipal da Câmara de Jardim de 

Angicos. 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

UND. 

 

QNT. 

VALOR 

MENSAL 

R$ 

VALOR 

GLOBAL 

R$ 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO CONTÁBIL, NECESSÁRIA À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA 

CÂMARA DE JARDIM DE ANGICOS. 

MÊS 

 

 

09 
5.700,00 51.300,00 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A contratação ora mencionada se faz necessário para agilizar os serviços contábeis da Câmara 

Municipal de Jardim de Angicos. 

O valor estimado da referida licitação não pode ultrapassar o valor mensal de R$ 5.700,00 (cinco mil e 

setecentos reais), totalizando o valor global de R$ 51.300,0 0(cinquenta e um mil e trezentos reais).   

 

 

 

Jardim de Angicos/RN, 15 de março de 2017. 

 

 

_____________________________ 

Celso Dehon de Lima Junior 

CPF – 104.123.094-08 

Presidente da CPL 
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ANEXO – II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa licitante............................................................................................................., inscrito no CNPJ 

Nº........................................................, com sede à......................................................................................, 

neste ato representado por ..........................................................., com qualificação completa (nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) vem se credenciar  junto a Câmara Municipal de  

Jardim de Angicos/RN, para participar da licitação na modalidade de Carta Convite  nº 001/2017, usando 

dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 

renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer 

esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, 

para esta licitação. 

 

 

Local e data _____________, ______/______________/2017. 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO – III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE 

CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

A empresa licitante________________________________________________________________, CNPJ 

n°.__________________________ com sede a ______________________________________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participar da 

licitação na modalidade Carta Convite Nº. 001/2017, e ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2017. 

 

 

___________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO – IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATOS SUPERVENIENTES/IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Jardim de Angicos 

Carta Convite N°: 001/2017 

 

O signatário da presente, declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, 

parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

 

 

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2017. 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO – V 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE EMPREGO DE MENOR 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob a modalidade 

Carta Convite nº 001/2017, de 31 de março de 2017, instaurado pela Câmara Municipal de Jardim de 

Angicos/RN, que caso seja Declarado vencedor do Objeto: 

a) Por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 

8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que 

não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando 

trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer 

tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO. 

 

 

 

 

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2017. 

 

 

___________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO – VI 

CARTA CONVITE Nº 001/2017 

MINUTA DE CONTRATO 

Pelo Presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, sendo de um lado como 

CONTRATANTE, a Câmara Municipal de Jardim de Angicos, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

08.470.890/0001-07, estabelecida na José Inácio de Bezerra – 43 – Centro – Jardim de Angicos/RN, CEP 

- 59.544-000, neste ato representado por seu Presidente, senhor Erasmo Carlos Lima de Souza - CPF - 

037.833.994-08,  residente nesta cidade, e do outro lado como CONTRATADA a empresa licitante 

_________________________________________________________________________ com sede a 

_________________________________________________, neste ata representada por 

______________________________________________________________________ portador do CPF 

nº. ______________________________firmam o presente contrato, conforme especificações a seguir:  

CLÁUSULA I - DO OBJETO. 

1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviço de Assessoramento Técnico na área de 

atuação contábil, necessária à administração Pública Municipal da Câmara de Jardim de Angicos. 

CLAUSULA II - DO PRAZO DE VIGENCIA. 

2.1 - O prazo de vigência será da data de sua assinatura até 31/12/2017, podendo ser prorrogado a critério 

da contratante nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLAUSULA - III DO VALOR. 

3.1 - O valor total previsto deste contrato é de R$ (.....................), sendo o valor mensal de R$ 

(....................). 

 

CLAUSULA IV - PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. 

4.1 - Pela perfeita execução do objeto licitado, a Câmara Municipal de Jardim de Angicos efetuará o 

pagamento do preço proposto pela licitante vencedora, mensalmente, em moeda corrente, mediante 

transferência bancária, até 10 (dez) dias da data do faturamento, atestados os serviços pela Câmara 

Municipal, desde que não haja fato impeditivo provocado pela licitante vencedora; 

4.2 - O prazo de vencimento da fatura mensal deverá ser fixado em uma única data, preferencialmente no 

dia 10 (dez) de cada mês, subsequente ao mês de competência; 

4.3 - A fatura mensal deverá discriminar as alíquotas dos impostos e contribuições inclusos no preço; 

4.4 - O número do CPF constante da fatura, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação da licitação 

que comportará este Termo de Referência; 

4.5 - O pagamento somente será efetuado mediante contra apresentação da fatura mensal; 

4.6 - Ocorrendo erros na fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação das despesas, a licitante 

vencedora será oficialmente comunicada pela Câmara Municipal de Jardim de Angicos, e a partir daquela 

data o pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. O prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e após liquidação da despesa por setor competente; 

4.7 - Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será informado à 

licitante vencedora para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo documento de 

cobrança; 

4.8 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere 

direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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CLÁUSULA V - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

5.1 - Os serviços deverão ser prestados em estrita conformidade com o Anexo I (Termo de Referência). 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

6.1 - A licitante vencedora CONTRATADA obrigar-se-á a prestar os serviços, objeto da presente 

licitação, bem como: 

I. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços ora contratados; 

II. Atender às solicitações para sanar falhas ou quaisquer problemas na prestação dos serviços contratados, 

que porventura venham a ocorrer, devendo solucioná-las em até 24 (vinte e quatro) horas; 

III. Entregar, mensalmente na Sede da Câmara Municipal, a fatura do serviço e respectivo detalhamento 

dos serviços prestados; 

IV. Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, nem utilizar o nome da 

Câmara Municipal de Jardim de Angicos para fins comerciais ou campanha publicitária, salvo com a 

autorização prévia e formal do presidente. 

 

CLAUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

7.1 - O CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

a) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, às suas dependências 

para execução de serviços referentes ao objeto previsto neste Termo, quando necessários; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos relativos objeto deste Termo, que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 

c) Assegurar-se da boa qualidade na prestação de serviços pela CONTRATADA; 

d) Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 

serviços prestados; 

e) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços e do contrato; 

f) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

 

CLAUSULA VIII - DAS PENALIDADES. 

8.1 - A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato ou 

deixar de cumprir as obrigações assumidas, ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º, da Lei nº 

8.666/93, bem como, as dos Arts. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, quais sejam: 

a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado por atraso injustificado na prestação dos 

serviços ou fornecimento dos produtos, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n.º 8.666; 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

as seguintes sanções: 

b.1)  Advertência; 

b.2)  Multa de até 10% ( dez por cento) sobre o valor homologado; 

b.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. A reabilitação será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na alínea anterior. 

 

CLAUSULA IX - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. 
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9.1 - As alterações necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato, serão efetivadas na forma e 

condições do Art. 65 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, formalizadas previamente por Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - Para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente licitação serão utilizados recursos 

nas dotações orçamentárias abaixo, constante do orçamento vigente: 

 

FONTE DE RECURSO: 

Órgão 01- Poder Legislativo Municipal 

Unidade Orçamentária 01.001- Câmara Municipal 

Projeto 2001 -Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  

Fonte 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA XI - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido com fulcro no que preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

11.2 - O Edital da Carta Convite nº 0012017 e seus anexos, fazem parte integrante e inseparável do presente 

instrumento contratual. 

11.3 - Fica eleito o Fórum da Comarca de João Câmara/RN, com expressa renúncia de qualquer outro ainda 

que mais privilegiado, para todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste contrato. 

E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes formam o presente termo em três vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo assinadas que a 

tudo presenciaram. 

 

Jardim de Angicos/RN,  ........... de ......................... de 2017. 

__________________________________ 

Câmara Municipal de Jardim de Angicos 

CNPJ - 08.470.890/0001-07 

Erasmo Carlos Lima de Souza 

CPF - 037.833.994-08 

Presidente 

CONTRATANTE 

____________________________________ 

CONTRATADO 

 

 

 

__________________________________               ________________________________ 

TESTEMUNHA :                                                                TESTEMUNHA:             

CPF:                                                                                  CPF: 
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ANEXO – VII 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

(PAPEL TIMBRADO) 

 

Carta Convite n°: 001/2017. 

Abertura: Dia 31 de março de 2017, às 09:00 (nove horas), na Secretaria Municipal de Administração no 

Setor de licitação, Situada à Praça 5 de Abril – 180 – Centro – Jardim de Angicos/RN. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

UND. 

 

QNT. 

VALOR 

MENSAL 

R$ 

VALOR 

GLOBAL 

R$ 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO CONTÁBIL, NECESSÁRIA À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA 

CÂMARA DE JARDIM DE ANGICOS. 

MÊS 

 

 

09 
  

 

 

Total geral da licitação R$ XXXXXXXXXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

Validade da Proposta 60 dias 

Banco:                             Agência:                                Nº da Conta: 

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, 

impostos e demais despesas necessárias para a realização dos serviços. 

 

Local e data, _____/ _____/ ______. 

_____________________________________ 

(assinatura representante legal) 

 

  



 
SIAI  –  ANEXO XXXVIII

 
COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÃO/SELEÇÃO

 

 
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

 
INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

 
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

 
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O RESULTADO DA LICITAÇÃO/SELEÇÃO:

 
PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO/SELEÇÃO:

 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

UNIDADE GESTORA:

PROCESSO DE DESPESA:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

0000000015/2017

Licitação Pública

NÚMERO DO RECIBO:

122017

Número da Licitação/Seleção:

Situação - Divulgação:

Data da Publicação do Aviso:

Data Recebimento:

Modalidade/Procedimento:

Fundamento Legal:

Critério de Julgamento:

MPE - Aplicação da LCN 123/06:

Valor Orçado:

Objeto:

002/2017

Publicação

13/04/2017

24/04/2017 a 24/04/2017

Convite

Lei 8.666/93, art. 22, III

Menor Preço

Licitação Exclusiva para MPE (Itens até R$ 80.000,00) - LCN 123/06, art.48, I

51300,00

contratação de empresa para prestação de serviço de Assessoramento Técnico na área de atuação

jurídica, necessária à administração Pública Municipal da Câmara de Jardim de Angicos/RN

Nome:

CPF:

CELSO DEHON DE LIMA JUNIOR

10412309408

Recurso Próprio:

Recurso Federal:

Recurso Estadual:

Recurso Municipal:

51300,00

0,00

0,00

0,00

Nome do Arquivo Anexado:

Código Validador do Arquivo:

Convite 002 2017.pdf

2ACF558D32BA1CF0A85F8F36A9CC638A

Situação da Licitação/Seleção:

Data da Expedição do Ato:

Data da Publicação do Ato:

Ordenador de Despesa:

HOMOLOGADA

26/04/2017

26/04/2017

ERASMO CARLOS LIMA DE SOUZA

Quantidade de Itens/Lotes:

Quantidade de Participantes:

1 Itens/Lotes

3 Participantes Classificados

Nome do Arquivo Anexado:

Código Validador do Arquivo:

Adjudiciação 02.2017.pdf

B38E774581F8E7CF8AEDEEF8B0ABD692

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE-RN

Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 690 – Petrópolis. Natal/RN CEP:59.012-360

Diretoria de Informática – DIN

Telefone: 3642-7275 | 3642-7289



 
JUSTIFICATIVA(S):

 
Importante:

 

Nome do Arquivo Anexado:

Código Validador do Arquivo:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO.pdf

7170310DB0BC9CB3585B52C41FCAB7DB

Nome do Arquivo Anexado:

Código Validador do Arquivo:

EXTRATO DE RESULTADO - CONVITE Nº 002 2017.pdf

2F27D2283A78AB63427D3704CA2C6F6B

Nome do Arquivo Anexado:

Código Validador do Arquivo:

Ata 02.2017.pdf

4715C4444462D0454F1608E342D4BC7A

Nome do Arquivo Anexado:

Código Validador do Arquivo:

Homologação 02.2017.pdf

739E7A052C9890959D0BAF627DED9CF4

Nome do Arquivo Anexado:

Código Validador do Arquivo:

64952D67-p.pdf

AEA944E6B2BE08FD7AA278A2E7E94E81

Este Recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAI Fiscal do ano corrente, a fim de que o seu

número seja aposto em campo específico do Anexo XIII do bimestre em que se dê a conclusão do certame licitatório ora informado ao

TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo:122017

Data e hora do Envio: 13/04/2017 22:14:00

Data e hora da criação deste Documento: 16/08/2019 10:16:15

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE-RN

Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 690 – Petrópolis. Natal/RN CEP:59.012-360

Diretoria de Informática – DIN

Telefone: 3642-7275 | 3642-7289


