
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALAcIO DA L1BERDADE

- SP ~. O
DES ' 0

~

CONVITE N- 00112012 CARTA-CONVITE n- 001J2012

Fis 01/14

CONVITE N° 001/2012

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi, doravante tarnbern tratada por CAMARA

simplesmente , sed iada na Praca dos Tres Poderes, nO74, CEP 12.327-901, Centro, na

cidade de Jacarei-SP, por lnterrnedio de sua Comissao Permanente de l.icitacoes,

comunica que. por requisicao da Presidencia desta Casa Legislativa, encontra-se aberta a

licitacao na modalidade CONVITE. regida pela Lei Federal n.? 8.666, de 21 de junho de

1993, e normas que a alteraram, pela Lei Complementar n° 123/2006 e pelo C6digo de

Defesa do Consumidor, para fins de CONTRATACAo DE EMPRESA PARA PRESTACAo

DE SERVICOS TECNICOS JURiDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA

DO DIREITO ADMINISTRATIVO , conforme especificado no ANEXO I desta Carta-Convite.

o tipo desta licitacao sera 0 de men or preco global e os envelopes contendo a

"Docurnentacao" e a "P roposta" deverao ser entregues no Setor de l.lcitacoes da

CAMARA, ate as 9h30 do dia 9 do mes de marco de 2012, os quais serao abertos pela

Comissao Permanente de l.icitacoes as 10h do mesmo dia , no Plenario da CAMARA , em

sua sede.

Os demais interessados, nao convidados, deverao manifestar-se formalmente,

com antecedenc ia minima de 24 horas da apresentacao das propostas, nos termos do § 30

do artigo 22 da Lei Federal n° 8.666/93.

1- DO OBJETO

1.1- 0 objeto da presente l icita~ao consiste na CONTRATACAo DE EMPRESA PARA

PRESTACAo DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA

DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, DESTE

EDITAL.

2- ANEXOS

2.1- Integram esta Carta-Convite os seguintes anexos:

Anexo 1

Anexo 2

Especificacoes do objeto

Declaracao de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 70 da CF
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Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

Declaracao para Contrato

Declaracao de ME ou EPP

Proposta

Procuracao

Minuta do Contrato

Aviso de Llcitacao

Recibo do Convite

3- DOS ENVE!-QPE§

3.1- As Iicitantes deverao apresentar, conforme expresso permissive do art. 32, da Lei

Federal nO 8.666/93, 02 (dois) envelopes opacos fechados, um deles contendo a

DOCUMENTACAo (Envelope 1) e 0 outro a PROPOSTA (Envelope 2), em cujas faces

externas deverao constar as seguintes inforrnacoes:

ACAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

AlC Comissao Permanente de Licitacoes

CONVITE n.?001/20 12

ENVELOPE 1 - DOCUMENTACAo PARA HABILITACAo

NOME DA EMPRESA: _

REPRESENTANTE LEGAL:

ACAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

AlC Comissao Permanente de t.lcitacoes

CONVITE n.o 001/2012

ENVELOPE2 -PROPOSTA

NOME DA EMPRESA: _

REPRESENTANTE LEGAL: _
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4- DA DOCUMENTACAo lCONTE;YDO DO ENVELOPE 1)

4.1- Os documentos necessarios a habilitaeao (certidoes. declaracoes. etc.) deverao ser

apresentados em original, em c6pia autenticada ou publicacao em 6rgao da Imprensa

Oficial, conforme disposto no artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93, ou ainda via Internet,

preferencialmente em cores.

4.1.1- As certldoes que nao tiverem validade expressa serao aceitas desde que emitidas

ate 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes .

4.2- Deverao ser apresentados no Envelope 1 - Docurnentacao:

4.2.1- prova de sltuacao regular perante 0 Fundo de Garantia par Tempo de Servico 

FGTS (Lei n° 8.036/90), que devera estar no prazo de validade na data da

abertura dos envelopes;

4.2.2- CND - Certidao Negativa de Debito (Lei n° 8.212/91) expedida pelo INSS - Instituto

Nacional de Seguro Social, que devera estar no prazo de validade na data da

abertura des envelopes;

4.2.3- c6pia autenticada de Contrato Social da empresa, com todas as alteracoes ou

consolidado;

4.2.4- CNDT - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (Lei 12.440/11), expedida

eletronicamente no "site" do Tribunal Superior do Trabalho, atraves do endereco eletr6nico

www.tst.jus .br .

4.2.5-

4.2.6-

declaracao da empresa, com firma reconhecida do(s) sociotsj-proprietariots) e/ou

representante(s) legal(is), devidamente cemprovado(s) ou identificado(s), referente

ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal,

atendendo ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nO8.666/93, previsto na Lei nO

9.854, de 27 de outubro de 1999 IANEXO 2);

c6pia do comprovante de sua regular lnscricao no Cadastro Nacional de Pess

Juridicas, do Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF);
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4.2.7- certidoes negativas tributaries. comprovando regularidade com a Fazenda

Nacional e com a Fazenda Municipal (tributos mobillarlos), e se for 0 caso, com a

Fazenda Estadual , referente aos tributos a que esta sujeita com 0 respectivo ente

federativo ;

4.2.8- certidao negativa de falencia e recuperacao judicial;

4.2.9- cornprovacao de aptidao da empresa e do responsavel tecnico para desempenho

de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos

com 0 objeto desta licitacao, atraves de declaracoes fornecidas por pessoa

jur idica de direito publico ou privado;

4.2.10- declaracao (ANEXO 3) indicando 0 nome da(s) pessoa(s) responsaveltls) para

forrnalizacao do CONTRATO, na qual devera constar a nacionalidade, estado civil,

cargo que ocupa na empresa , nurnero e 6rgao emissor da Cedula de Identidade

(RG), nurnero do CPF/MF e endereco residencial completo, sendo que:

4.2.10.1- quando nao se tratar do(s) s6cio(s) ou proprietariots) da empresa , nos termos

do Contrato Social, alern da declaracao supra devera ser apresentada tarnbern

procuracao espec ifica com poderes ao representante legal para formalizacao

do CONTRATO;

4.2.10.2- a falta de apresentacao dos documentos especificados nos subitens "4.2.10-" e

"4.2.10.1-" nao inabilitara a licitante, implicando tao somente que 0

CONTRATO a ser formalizado com a vencedora sera confecc ionado em nome

do(s) representante(s) legal(is) da empresa.

4.2.11- c6pia da Cedula de Identidade e do CPF de seu(s) representante (s) legal(is),

apto(s) para representa-la:

4.2.12- declaracao, no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, de que

cumpre os requisitos legais necessaries para a obtencao do tratamento

favorecido , com base nas condicoes estabelecidas no art. 3° da Lei Complementar

n" 12312006 e 00 Decreto Federal 6.20412007 (ANEXD 4). ~ .
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5.1- As empresas caracter izadas como microempresas (ME) e empresas de pequeno

porte (EPP), que pretendam participar da presente licitacao, deverao apresentar declaracao

nos termos do item "4.2.1 2-" desta Carta-Convite e farao jus aos beneficios da Lei

Complementar nO123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte), regulamentada pelo Decreta Federal nO 6.204, de 5 de

setembro de 2007, a saber:

"Art. 42. Nas Iicitat;oes publicss, a comproveceo de regularidade fiscal das

microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de

assinatura do contrato.

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte , por ocesltio da

participat;ao em certames Iicitat6rios, deverso apresentar toda a aocumemeceo

exigida para efeito de comprovecso de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente a/guma restrit;ao.

§ 1° Havendo a/guma restrit;ao na comprovecso da regularidade fiscal, sera

assegurado 0 prazo de 2 (dois) dias otets, cujo termo inicial cotrespondere ao

momenta em que 0 proponente for dec/arado 0 vencedor do certame, protroqeveis

por igual periodo, a ctiierio da Administrat;ao Publica, para a regularizat;ao da

tiocumenteceo, pagamento ou parcelamento do debito, e emissiio de eventuais

certkioes negativas ou positivas com efeito de cettkitio negativa .

§ 2° A nao regularizat;ao da documenteceo no prazo previsto no § 1° deste artigo,

implicara decedencie do direito a contratat;ao, sem prejuizo das sant;oes previstas

no art. 81 da Lei nO8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado aAdministrat;ao

convocar os Iicitantes remanescentes, na ordem de classificat;ao, para a assinatura

do contrato, ou revogar a Iicitat;ao.

Art. 44 Nas Iicitat;oes sera assegurada, como ctitetio de desempate , preferencia

de contretecso para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1° Entende-se por empate aquelas sltuecoes em que as propostas apresentadas

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez

por cento) superiores aproposta mais bem classificada .

§ 2° Na moda/idade de pregao, 0 intetveto percentua/ estabelecido no § 1° deste

artigo sera de ate 5% (cinco par cento) superior ao melhor preco.
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Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo 0

empate, proceder-se-a da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem c/assificada podere

apresentar proposta de preco inferior equete considerada vencedora do certame,

situafYao em que sera adjudicado em seu favor 0 objeto /icitado;

1/ - neo ocorrendo a contratafYao da microempresa ou empresa de pequeno porte,

na forma do inc. / do caput deste eniqo, sereo convocadas as remanescentes que

porventura se enquadrem na hip6tese dos §§ 1° e 2° do art. 44 desta Lei

Complementar, na ordem classificat6ria, para 0 exercicio do mesmo direito;

/It - no caso de equiva/{mcia dos va/ores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabe/ecidos nos §§

1° e 2° do art. 44 desta Lei Comp/ementar, sera realizado sorteio entre elas para

que se identifique aque/a que primeiro podera apresentar melhor oferta.

§ 1° Na hip6tese de nso-comreteceo nos termos previstos no cap ut deste artigo, 0

objeto Iicitado sera adjudicado em favor da proposta origina/mente vencedora do

certame.

§ 2° 0 disposto neste artigo somente se aplicara quando a me/hor oferta inicia/ nso

liver side apresenlada por microempresa ou empresa de pequeno porte .

§ 3° No caso de pregao, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem

classificada sera convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 5

(cinco) minutos ap6s 0 encerramento dos lances, sob pena de precluseo ."

6- DA PROPOSTA (COI'jIEODO DO EI'jVELOE,E 21

6.1- A proposta a ser apresentada pela licitante devera estar contida no ENVELOPE 2 

PROPOSTA (ver item "3.1 -"), ser impressa em papel timbrado da empresa (ou no forrnulario

do ANEXO 5, que integra a presente Carta-Convite), em lingua portuguesa , sendo seus

valores rnonetarios expressos em moeda corrente nacional, com c1areza, sem alternativas,

emendas, rasuras, entrelinhas, e suas folhas deverao estar rubricadas e a ultima datada e

assinada pelo seu representante legal.
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6.2- Nao se adrnitira proposta que apresente preco global ou unitario simb6lico, irris6rio ou

de valor zero. incompativel com os precos de mercado ou precos manifestamente

inexequlvels, assim declarados pela Comissao de Licitacoes nos termos do art. 48, II, da Lei

Federal 8.666/93.

6.3- Deverao co nstar na Pro posta:

6.3.1-

6.3.2-

6.3.3-

valores mensaI e global. expressos em reais, com duas casas decimais, em

algarismo e por extenso;

a validade da proposta, que sera de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura dos envelopes;

nome (identificacao) da Iicitante, nome e assinatura do responsavel, endereco,

nurnero de telefone e/ou fax, CEP e n° do CNPJ/MF.

6.4- A Iicitante, ao ofe rta r sua proposta, automatica mente expressara plena

ccncordancla em:

6.4.1-

6.4.2-

6.4.3-

6.4.4-

aceitacao de todas as condicoes estabelecidas nesta Carta-Convite e seus

anexos;

que 0 preco apresentado sera irreajustavel e abrange todas as despesas

incidentes sobre 0 objeto da llcitacao (impostos, taxas, encargos trabalhistas.

previdenciarios, fiscais, comerciais e gastos com transportes, alern de outros

tributos) bem como os descontos porventura concedidos;

que os precos propostos nao sofrerao qualquer reajuste no prazo de 12 meses.

Somente poderao ser reajustados a epoca de renovacao do Contrato, utilizando

se como referencia 0 INPC ou, na ausencia deste, um outro indice oficial;

que os documentos apresentados nao serao devolvidos aos participantes.

passando a integrar os autos do processo licitat6rio;

6.4.5- que 0 prazo do Contrato sera de 12 (doze) meses.

7- DA ABERTURA QE E;t-JYELOPES I; JULGAMENIQ
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7.1- No dia, horario e local estabelecidos no prearnbulo do presente ate convocator io sera

declarado pela Comissao Permanente de l.icitacoes 0 inicio da sessao publica de abertura

dos envelopes.

7.2- Sera procedido ao credenciamento dos representantes das licitantes.

7.2.1- Representantes legais das licitantes, devidamente munidos de documentos que

comprovem as identidades, estarao aptos a fazer intervencoes nos procedimentos

licitatorios na forma prescrita no respective Contrato Social.

7.2.2- As empresas que desejarem se fazer representadas por terceiros deverao

apresentar procuracao especifica, com firma reconhecida, nos termos do ANEXO

6 desta Carta-Convite.

7.2.3- A ausencia de representante, bem como a falta de apresentacao de procuracao,

nao impficara na inabilitacao da licitante, entretanto, irnpossibllitara sua

capacidade de intervsncao no decorrer da sessao,

7.3- Serao abertos os Envelopes 1 - DOCUMENTACAo , cujo conteudo sera examinado

e rubricado pelas Iicitantes presentes, bem como pelos integrantes da Comissao

Permanente de l.icitacoes.

7.4- A Comissao Permanente de Licitacoes fara a verificacao de conformidade da

docurnentacao apresentada em relacao as exigencias de habilitacao sob 0 titulo "4-" desta

Carta-Convite.

7.5- Apes a analise de toda a docurnentacao, a Comissao Permanente de l.icitacoes

divulgara os nomes das empresas Iicitantes julgadas habilitadas a fase seguinte da llcitacao,

7.6- Da habilitacao ou inabllitacao cabera recurso na forma da Lei Federal n° 8.666/93 e

nos termos contidos sob 0 titulo "11-" deste ate convocatorio,

7.7- Em dia, horario e local previamente designados, ou em ate continuo caso se verifique

a incidencia no item "11.3-", proceder-se-a aabertura dos Envelopes 2 - Proposta, sendo 0

seu conteudo examinado e rubricado pelas licitantes presentes, bem como pelos integrantes

da Comissao Permanente de Licitacoes.
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7.8- Analisadas, cotejadas e classificadas as propostas pela Comissao Permanente de

Licitacoes, considerar-se-a vencedora a que, satisfazendo todas as condicoes e exigencias

desta Carta-Convite, apresentar-se mais vantajosa , atendido como fator objetivo de

julgamento 0 MENOR PREl;O GLOBAL.

7.9- Verificados erros aritrneticos nas propostas , serao os mesmos corrigidos pela

Comissao Permanente de l.icitacoes, na forma abaixo indicada, sendo a ocorrencia

devidamente registrada em ata.

7.9.1-

7.9.2-

Em caso de discrepancia entre 0 valor grafado em algarismos e por extenso,

prevalecera 0 valor grafado por extenso ;

No caso de erro de rnultiplicacao do valor mensaI proposto pela quantidade de

meses do prazo, 0 produto da rnultiplicacao sera retificado e 0 valor global

calculado mantendo-se inalterados 0 valor mensaI apresentado e 0 prazo

estipulado.

7.10- No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depo is de obedecido 0 disposto

no § 2° do artigo 3° da Lei Federal nO 8.666/93 e artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°

123/2006, a classificacao far-se-a obrigatoriamente por SORTEIO, em ate publico para 0

qual todas as licitantes serao convocadas.

7.11- Serao desclassificadas as licitantes que apresentarem proposta em desacordo com

o estipulado neste ate convocat6rio, nao sendo consideradas no julgamento qualquer oferta

de vantagem nao prevista ou com base nas propostas das dema is participantes.

7.12- Serao des classificadas as propostas que omitam qualquer elemento exigido neste

ate convocat6 rio, que nao contenham lnformacoes suficientes que permitam a avaliacao

quant itativa, que contenham qualquer llrnitacao ou condicao substancial que seja contraria

aos termos desta Carta-Convite, ou ainda propostas que sejam inexeqOiveis, mesmo que

parcialmente, assim declaradas mediante exposicao da Comissao Permanente de

l.lcitacoes.

7.13- Da classiflcacao ou desclassificacao das propostas cabera recurso na forma da Lei

F'd'''' o· 8.666/93 , 000 '"moo "'01.00 rob 0 111"0 "11-" d"" .10 ,0",0~16rio. ~
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8- DA CONTRATACAO

8.1- A contratacao do objeto licitado dar-se-a mediante a assinatura do CONTRATO

elaborado pela CAMARA (ANEXO 7), em estrita conformidade com 0 disposto em Lei, e

dele farao parte este instrumento convocatorio e a proposta vencedora, bem como quaisquer

outros documentos integrantes do procedimento licitatorio.

8.2- As despesas decorrentes da execucao do objeto desta licitacao serao suportadas

pela seguinte dotacao orcarnentaria: 01.031.000 1.2001-3.3.90.35.

8.3- A licitante vencedora fica incumbida, por ocasiao da assinatura do Contrato, de

apresentar seus representantes legais, devidamente descritos no Contrato Social com

plenos poderes para representa-la, seja pessoalmente ou por meio de procuracao.

9- DA VIGENCIA DO CONTRAI O E PRAZO RE EoECUcAo

9.1- 0 contrato a ser firmado entrara em vigor na data de sua assinatura e sua curacao

sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante temo aditivo, ate 0 limite

previsto no inciso II artigo 57 da Lei Federal nO 8.666/93.

9.2- 0 objeto, ou sua parcela, executado em desacordo com as especificacces, contendo

vicios, defeitos, incorrecoes ou sendo diverse das condicoes propostas, devera ser objeto de

revisao em ate, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da comunicacao feita

pelo Setor Requisitante, sem qualquer onus adicional.

10- DAS CONDICOES RE PAQAM!;NIQ

10.1- Os pagamentos serao efetuados na Tesouraria da CAMARA ou por ordem bancaria,

em ate 5 (cinco) dias utels do rnes subsequente da prestacao dos services de consultoria e

assessoria, apes cada recebimento da Nota FiscallFatura. 05 services deverao estar

devidamente aprovados pelo Departamento Requisitante.

10.1.1- Ao se constatarem erros ou rasuras na Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela

CONTRATADA, nao ocorrera 0 correspondente pagamento, ate

efetuadas as devidas correcoes.
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10.2- 0 atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE irnplicara 0 acrescirno de juros

cornpensatorios a fracao de 0,33% ao dia sobre 0 valor da parcela devida, salvo a incldencla

no item "10.1.1-", que desobriga 0 pagamento de correcao monetaria , juros ou multas pela

CONTRATANTE.

11- DAS IMEJ,IGNACOeS E BECURSOS

11.1- A interposicao de irnpuqnacoes a presente Carta-Convite devera observar 0 disposto

no artigo 41 , §§ 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/93 .

11.1.1- As irnpuqnacoes deverao ser encaminhadas ao Protocolo da CAMARA, cujo

endereco consta do prearnbulo desta Carta-Convite.

11.2- A interposlcao de recursos e/ou representacoes devera obedecer ao disposto nos

artigos 109 a 113 da Lei Federal nO 8.666/93, inclusive quanto ao seu encaminhamento.

11.3- Estando todas as licitantes presentes a sessao licitatoria e seus representantes

devidamente credenciados, estes poderao desistir do direito de interposicao de recursos de

forma que, a criterio da Comissao Permanente de Licitacoes, possa ser dado

prosseguimento ao certame.

12- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

12.1- Regularmente convocada para assinar 0 CONTRATO, a adiuoicataria curnprira faze

10 no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, apes 0 qual sua ornissao caracterizara, nos

termos do artigo 81 da Lei Federal nO 8.666/93, 0 descumprimento total da obriqacao

assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelec idas, em especial a contida no

inciso I do artigo 1° do Ato da Mesa nO003/99, que estabelece multa de 30% (trinta por

cento) sobre 0 valor da obriqacao nao cumprida.

12.2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nO 8.666/93, na

ocorrencia de inadimplemento injustificado na execucao dos services. ou no caso de

services executados em desacordo com 0 especificado, ou ainda se verificadas quaisquer
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outras acoes ou omissoes que impliquem em descumprimento do ajustado , estara a

CONTRATADA sujeita as seguintes penalidades:

12.2.1- advertencia ;

12.2.2- multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre 0 valor dos services nao

executados;

12.2.3- multa de mora, para 0 caso especlfico de atraso injustificado na execucao dos

services, calculada por dia de atraso da obriqacao nao cumprida, na proporcao de

1% (urn por cento) para atraso de ate 30 (trinta) dias, passando a 2% (dois por

cento) ap6s esse prazo;

12.2.4- suspensao do direito de licitar e de contratar com a Adrninistracao Publica

Municipal por periodo a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e

a gravidade da falta, respeitando 0 limite legal de 24 (vinte e quatro) meses;

12.2.5- declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica;

12.3- As penalidades poderao ser cumuladas entre si ou aplicadas de forma autonorna, de

acordo com a gravidade da conduta, sem prejuizo de possivel rescisao contratual.

12.4- A aplicacao de quaisquer das penalidades Inicia-se com a notfl cacao a
CONTRATADA, descrevendo os fatos e indicando a penalidade que sera aplicada, abrindo

se 0 prazo de 5 (cinco) dias uteis para previa defesa, a excecao do contido na clausula

"12.2.5-", cujo prazo sera de 10 (dez) dias utels.

12.5- As multas, a criterio da CONTRATANTE, poderao ser cobradas cumulativamente.

12.6- As deflnicoes, sancoes e penalidades contidas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nO

8.666/93 sao recepcionadas em sua extensao e amplitude, como se aqui transcritas,

devendo ser observadas.

13- DA RESCISAo

13.1- 0 contrato podera ser rescindido pela CONTRATANTE, atendido 0 disposto na

Secao V, artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e considerando

especialmente as seguintes hip6teses:
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I - 0 nao cumprimento das clausulas contratuais, especiticacoes, prazos ou projetos;

II - Cumprimento irregular das clausulas contratuais, especitlcacoes, prazos ou projetos;

III - A lentidao no seu cumprimento , levando a Camara a considerar a impossibilidade da

execucao do fornecimento nos prazos estipulados;

IV - 0 atraso injustificado do fornecimento ;

V - Subcontratacao total ou parcial de seu objeto, a associacao da CONTRATADA com

outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bern como a fusao, clsao, ou

incorporacao, que nao serao admitidas durante a vigencia do contrato;

VI - A decretacao de falencia ou concordata da firma ou a insolvencia civil

VII - A dissolucao da sociedade;

VIII - A Alteracao social ou a rnodificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execucao do contrato;

IX - Razoes de interesse publico, de alta relevancia e ample conhecimento , justificadas e

determinadas pela maxima autoridade administrativa e exaradas no processo administrativo

a que se refere 0 contrato;

X - A ocorrencia de caso fortuito ou de torca maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execucao do contrato;

14- DAS DISPOSIC6ES GERAIS E FINAlS

14.1- Os envelopes 2 - PROPOSTA das empresas "inabilitadas", depois de transcorr ido 0

prazo de interposicao de recursos ou julgados os recursos interpostos, serao devolvidos aos

interessados, mediante recibo, ou destruidos, se nao retirados em ate 15 (quinze) dias apes

o encerramento do certame.

14.2- Fica a empresa vencedora do certame obrigada a manter a regularidade da

documentacao apresentada na presente licitacao, durante todo 0 prazo da vigencia

contratual , podendo a CAMARA, a qualquer tempo, exigir sua cornprovacao.

14.3- A licitante que desejar obter maiores lnforrnacoes sobre a licitacao ou entregar

previamente seus envelopes de DOCUMENTAc;:AO e PROPOSTA devers dirigir-se ao Setor
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de l.icitacoes da Camara Municipal de Jacarei, em sua sede, no horatio das 7h30 as 12h e

das 13h30 as 17h.

14.4- Para conhecimento do publico, expede-se 0 presente Convite, que sera afixado no

Quadro de Avisos, no saquao do pred io sede da Camara Municipal de Jacarei, 0 qual

tambern esta ra disponivel no site da Internet. httpl/:.www.camarajacareLsp.gov.br.

Jacare i, 27 de fevereiro de 2012 .

JA
Presidente

CRISTIANE S~lV FIDELIS ROSA
Mem/ ro Titula r

SIQUEIRA Mf\RTINS
sao Permanente de l.lcitacoes

\

~~--
MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA

Membro Titular - Secretaria

CERTIDAo : Certificamos que 0 presente Conv ite 001/20 12 foi afixado no

quadro de aviso da Camara Municipal de Jacarei, no periodo de 27/02 a

09/03 de 2012 , conforme disposto na Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93.
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ANEXO 1

OBJETO

Contratacao de empresa para prestacao de services juridicos na area do Direito

Administrativo para defesa dos interesses da Camara Municipal de Jacarei perante 0

tribunal de contas do Estado de Sao Paulo - TCESP.

Services tecnicos juridicos de consultoria e assessoria juridica em Direito

Administrativo especificamente em rnaterias afetas a competencia do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo, compreendendo elaboracao de pareceres, orientacao

para elaboracao de defesa e recursos na esfera do Tribunal de Contas do Estado;

orientacao acerca da adocao de medidas necessarias em razao de deterrninacoes e/ou

decisoes proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado.
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DECLAR A CA o

CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

SP - 7"
DES

ANEXO 2

Fis 01/01

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO , com

sede na cidade de , estado de , na Rua , n? , bairro ..

, por meio de seu representante legal que a esta subscreve, DECLARA expressamente e

sob as penas da lei, que nao emprega menores de 14 (quatorze) anos em seu quadro de

funcionarlos, bem como nao expoe qualquer empregado menor de 18 (dezoito) anos aos

services noturnos, perigosos e insalubres, da forma proibida pelo artigo 7°, inciso XXXIII da

Constituicao Federal.

E por ser a mais absoluta expressao da verdade, firma a presente, estando

plenamente ciente das penalidades advindas do descumprimento do inciso V do artigo 27,

da Lei Federal nO 8.666/93, previsto na Lei nO9.854/99.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

(fi rma reconheci da)

Pra ~ a dos Tres Pcderes , H · CE P 12 32 7· 901 · Ca in Poslal 218 · Tel .. (12)3955.1200. Fa, (11 )3951.780 8
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ANEXO 3
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DEC LARACAo

DADOS PARA ELABORACAo DE EVENTUAL CONTRATO

DADOS DA EMPRESA

ANE XO 3

Fis 01/01

Raziio Social: .

Nome Fantasia : .

Ramo de atividade: ..

Endere\(o: .
Bairro:

Cidade/Estado: Cep: .
C.P.F/C.N.P.J.: lnscrlcao Estadual: ..

lnscricao Municipal: .

Banco: Agencia : c/c : .

Telefone: ( l........ ............................................. Fax: ( I .
Email: Site: .
Contato: Cargo: ..

Celular: (I ..
Nota Fiscal: .
Material: Sim ( ) Nao: ( )

Service: Sim ( ) Nao: ( )

DO RESPONSAvEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: ..
Cargo na empresa: .

Nacionalidade: .

Estado civ il : .

Residencia: .
Fone residencial .

RG/6rgiio exped idor: .
CPF:

E-mail

Pra~a dos Tr h Pcderes. H - C EP 12.32 7-9 01 . Cain Pos lal 228 - Ttl ( 12) J 9 S5-2200 - Fax- ( 12 )3951.7 808
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D E CL A RA C Ao

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

~Er I 77
t

ANEX04

Fis 01/01

A empresa , CNPJ nO , declara

a Camara Municipal de Jacare i, para fins de part icipacao no procedimento Iicitat6 rio do CONVITE N°

00112012. cumprir plenamente os requisitos para class ificar-se como Microempresa ou Empresa de

Pequ eno Porte. nos termos do art. 3° da Lei Complementar nO123. de 14 de dezembro de 2006 .

Declara-se, ainda , ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

Loca e data

Nome do Representante :

RG e CPF

Car imbo da empresa
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ANEXO 5
CONVITE N- 001 /2012

PRO POSTA

.......................................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob 0 nO , por

tntermedio de seu representante legal infra-assinado, vem apresentar a Camara Municipal de Jacarei

a sua PROPOSTA para prestacao de servicos tecnicos de consultoria e assessoria juridica em

Direito Admin istrativo, submetendo-se aos demais termos e condicces previstos na Carta -Convite

nO001 /2012 e assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que tenham side cometidos

quando da preparacao da presente proposta.

Valor mensal pela prestacao de services

R$ (valor por extenso)

Valor global pela prestacao de services pelo periodo de 12 meses:

R$ (valor por extenso)

Validade da proposta: __,__,__

(Local e data)

(representante legal da fi rma)

Razao Social da Proponente: .

CNPJ/MF: .

Endereco completo: ..

Fone/Fax: .

Nome do Representante: .

RG nO CPF/MF: ..

Praea de s Tres Pcde re s, 7 ~ · CE P 11.32 7-9 01 - Ca iu Po stal 228 · Tel. ( 12 )39 55-220 0 _ Fn (1 2)395 1-7808
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e R OCUB A C A O

S ESS OES L1CIT AT O RI A S

ANEX0 6

Fis 01/01

A empresa , devidamente inscrita no

CNPJ/MF sob 0 nO , com sede na Rua , nO ,

bairro , cidade de , estado de , por seu socio

....... (denorninacao do contrato), , brasileiro, (estado

civil), (profissao), residente e dorniciliado na cidade de ,

nomeia e constitu i seu REPRESENTANTE, 0 Sr. , ..

(estado civil), (profissao), portador da cedula de identidade RG nO

............. , e do CPF/MF nO , a quem sao conferidos poderes

para representar a empresa outorgante, junto a Camara Munic ipa l de

Jacare i, na l.icitacac Convite n.? 00 1/2012 , concedendo- Ihe poderes

especia is para assinar documentos, oferecer impuqnacoes, recorrer das

decisoes proferidas no curso do procedimento, bern como renunciar ao

recurso e seu respective prazo, tudo em conformidade com 0 disposto na Lei

Federal n° 8666/93.

Local e data.

assinatura do resp onsavel pela outorga
(firma recon heci da)
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CQNV ITE N"' 00112012 ANEXQ 7 - MINUTA CONTRATU AL

Fis 01/07

ANEXO 7
CONVITE N"' 00 112012

M IN UTA DO IN ST RUMEN T O CO NTRA TUA L

CONTRATO nO _

CONVITE N° 001/2012

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI FIRMAM A

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi E EMPRESA _

Por este instrumento contratual, de um lade a CAMARA MUNICIPAL DE

JACAREi, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO

50.437.516/0001-76, sediada na Praca dos Tres Poderes, nO 74 - Centro, na

Cidade de Jacarei-SP, nesse ate representada por seu Presidente, Vereador

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, portador da cedula de

identidade RG nO SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 0 nO

____', doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outre

lado a empresa , inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO _

com sede na cidade de , na , neste ate representada por

___ _ _ _ , (estado civil), (nacionalidade), portador da cedula de identidade

RG nO ,SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 0 nO _

doravante simplesmente denominada como CONTRA TADA, tern entre si justa e

acertado 0 presente CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS decorrente da

licitacao modalidade Convite n° 00112012, com fundamento na Lei Federal n°

8.666/93 e suas alteracoes, na Lei Federal nO10.192/01 e no C6digo de Defesa do

Consumidor, mediante as clausulas a seguir especificadas.

CLAuSULA 1" - DO OB~~O E SEUS ELJ;MENIOS CARACJERi§I ICOS &
1.1- PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR: E\

ASSESSORIA AO LEGISLATIVO, NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO.
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Fls 02107

1.2- Os servicos contratados compreendem :

Services tecnicos juridicos de consultoria e assessoria juridica em Direito Administrativo

especificamente em materias afetas a cornpetencia do Tribunal de Contas do Estado de Sao

Paulo compreendendo elaboracao de pareceres, orientacao para slaboracao de defesa e

recursos na esfera do Tribunal de Contas do Estado; orientacao acerca da adocao de

medidas necessaries em razao de deterrninacoes e/ou decisoes proferidas pelo Tribunal de

Contas do Estado.

cLAu syLA 2" - DO VALQR, != COtjRICOES D!= pAGAMl;tjIQ

2.1- 0 valor global do presente CONTRATO e de R$ (valor em reais e por extenso).

2.1.1- 0 valor mensaI e de R$ (valor em reais e por extenso).

2.1 .2- 0 valor de R$ (em reais e por extenso) sera atendido, no presente exercicio, por

conta da dotacao 01.031.0001.2001-3.3.90.35 e 0 valor de R$ (em reais e por

extenso) sera empenhado posteriormente para fazer face as despesas no proximo

exercicio financeiro.

2.1 .3- o valor contratado sera fixado em reais, nao comportando reajustes em prazo

inferior a 12 (doze) meses da vigencia contratual, nos termos da leqislacao

vigente.

2.2- Os pagamentos serao efetuados na Tesouraria da CAMARA ou por ordem bancaria,

em ate 05 dias uteis do rnes subseqOente da prestacao dos services, recebimento da Nota

FiscallFatura Os services deverao estar devidamente aprovados pelo Departamento

Requisitante.

2.2.1- Nao sendo aprovado os services executados ou ao se constatarem erros ou

rasuras na Nota FiscallFatura a ser apresentada pela CONTRATADA, nao

ocorrera 0 correspondente pagamento , ate que sejam efetuadas as devidas

correcoes .

2.3- 0 atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE irnplicara 0 acrescimo de juros

cornpensatorios a fracao de 0,33% ao dia sobre 0 valor da parcela devida, salvo a incidencia
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na clausula "2.2.1-", que desobriga 0 pagamento de correcao rnonetaria, juros ou multas

pela CONTRATANTE.

Clausula 3" · DA VI§ENGIA PO CONIRATO E ERAZO PE EXECucAO

3.1- A vigemcia do CONTRATO tera inicio na data de sua assinatura com curacao de 12

(doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, ate 0 limite previsto no

Inciso II do Artigo 57 da Lei Federal n° 8.666193, com reajuste de acordo com 0 INPC 

Indice Nacional de Prer;:os ao Consumidor ou, na ausencia deste, outro indice oficial.

Clausula 4" · PA EXECucAo PO CONI RAI Q

4.1- Os services contratados deverao ser efetuados exclusivamente par profissional(is)

tecnicots) especializado(s), de modo a garantir sua perfeita execucao,

CLAuSULA 5" • PAS QE\RIGACOES PAS EARI~S

5.1- Cabera a CONTRATADA:

5.1.1-

5.1.2-

5.1.3-

5.1.4-

5.1.5-

comunicar a CAMARA quanta aos eventuais problemas detectados, inclusive

sugerindo as solucoes possiveis;

responsabilizar-se por todos os onus e obriqacoss concernentes a leqislacao

fiscal, civil, tributaria, trabalhista e previdenciaria, bem como par todas as

despesas decorrentes da execucao do CONTRATO e, ainda, por todos os danos e

prejuizos que causar a seus funcionarios ou a terceiros em virtude de execucao do

presente;

manter durante a execucao do CONTRATO todas as condlcoes de qualificacao

apresentadas no processo Iicitat6rio;

responder integralmente pelas obriqacoes contratuais, nos termos do art. 70 da

Lei federal n° 8.666193;

manter, na dlrecao dos services, representante ou preposto capacitado e idon

que a represente integralmente em todos os seus atos;

Pra~ a de s Tre s Poderes. H - C EP 12.327-90 1 - Cai u Postal 228· Tel ( 12)3955-2200 - Fa x ( 11)3 9S I-7 80 H
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5.1.6- guardar absoluto sigilo sobre os dados , inforrnacoes e documentos fornecidos pelo

CONTRATANTE, sendo vedada a reproducao dos mesmos.

5.2- cabers a CONTRATAN TE:

5.2.1- 0 pagamento do preco ajustado, nos periodos fixados neste CONTRATO, sob

pena de, em caso de eventual atraso no adimp lemento da obriqacao, suje itar-se

ao pagamento de juros morat6rios nos termos da clausula "2.3-", sem preju izo do

disposto no art. 78, inciso XV, da Lei Federa l n° 8.666/93;

CLAuSULA 68
- DAS SM/COES ADMINISIRATIVAS

6.1- Sem preju izo do disposto nos art igos 77 a 80 da Lei Federal nO 8.666/93, na

ocorrencia de inadimplemento injust ificado na execu cao dos services, ou no caso de

services executados em desacordo com 0 especificado, ou ainda se verificando quaisquer

outras acoes ou ornissoes que impliquem em descumprimento do ajustado, estara a

CONTRATADA sujeita as segu intes penalidades:

6.1.1-

6.1.2-

6.1.3-

6.1.4-

6.1.5-

advertencia:

multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre 0 valor dos services n80

executados;

multa de mora, para 0 caso espec ifico de atraso injustificado na execucao dos

services, calculada por dia de atraso da obriqacao n80 cumprida, na proporcao de

1% (um por cento) para atraso de ate 30 (trinta) dias, passa ndo a 2% (dois por

cento) ap6s esse prazo;

suspensao do direito de licitar e de contratar com a Adrninistracao Publica

Municipal por periodo a ser definido na oportun idade, de acordo com a natureza e

a gravidade da falta, respeitando 0 limite legal de 24 (vinte e quatro) meses;

declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica;

6.2- As penalidades poderao ser cumuladas entre si ou aplicadas de forma aut6noma, de

acordo com a gravidade da conduta, sem preju izo de possive l rescisao contratual.
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6.3- A apllcacao de quaisquer das penalidades inicia-se com a notiticacao a
CONTRATADA, descrevendo os fatos e indicando a penalidade que sera aplicada, abrindo

se 0 prazo de 5 (cinco) dias utsls para previa defesa, a excecao do contido na clausula

"6.1.5-", cujo prazo sera de 10 (dez) dias uteis,

6.4- As multas, a criterio da CONTRATANTE, poderao ser cobradas cumulativamente .

6.5- As definicoes, sancoes e penalidades contidas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal n°

8.666/93 sao recepcionadas em sua extensao e amplitude, como se aqui transcr itas,

devendo ser observadas.

CLAu SULA 7" - DA RESCISAo CONTRATUAL

7.1- Este CONTRATO podera ser rescindido pela CONTRATANTE, atendido 0 disposto

na Secao V, artigos 77 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e considerando especialmente as

seguintes hip6teses:

7.1.1-

7.1.2-

7.1.3-

7.1.4-

7.1.5-

7.1.6-

7.1 .7-

7.1.8-

o nao cumprimento das clausulas contratuais, especificacoes , prazos ou projetos;

Cumprimento irregular das c1ausulas contratuais, especlflcacoes. prazos ou

projetos;

A lentidao no seu cumprimento, levando a Camara a considerar a impossibilidade

da execucao do fornecimento nos prazos estipulados;

o atraso injustificado do fornecimento;

Subcontratacao total ou parcial de seu objeto , a associacao da CONTRATADA

com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao,

ou incorporacao, que nao serao admitidas durante a vigencia do contrato;

A decretacao de falencia ou concordata da firma ou a insolvencia civil de qualquer

de seus socios:

A dissolucao da sociedade;

A alteracao social au a rnodificacao da finalidade ou da estrutura da empresa , que

prejudique a execucao do contrato;
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7.1.9- Razoes de interesse publico, de alta relevancia e ample conhecimento , justificadas

e determinadas pela maxima autoridade administrativa e exaradas no processo

administrativo a que se refere 0 contrato;

7.1.10- A ocorrencia de caso fortuito ou de torca maior regularmente comprovada,

impeditiva da execucao do contrato.

7.2- A rescisao podera se dar de modo unilateral ou arniqavel, confarme decorra de

inadimplemento das partes ou conveniencla para a CONTRATANTE, respeitadas suas

consequencias legais, nos moldes dos artigos 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAuSULA 8· - DAS RISPOSICOES GERAIS

8.1- A CONTRATADA se obriga a execucao integral dos services objetos deste

CONTRATO, pelo preco e nas condicoes oferecidas, nao Ihe cabendo 0 direito a qualquer

ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servlcos nao previstos em sua

proposta, quer seja por erro ou ornissao.

8.2- A CONTRATADA devers adotar todas as medidas, precaucoes e cuidados

necessaries, de modo a evitar eventuais danos a serem causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ate ou omissao de seus empregados , prepostos ou

assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do CONTRATO;

8.3- Sem autorizacao previa e expressa da CONTRATANTE , sob pena de 0 CONTRATO

ser rescindido unilateralmente, e defeso aCONTRATADA:

8.3.1-

8.3.2-

a execucao dos servlcos par meio de associacao ou de subcontratacao :

transferir, no todo ou em parte, 0 Contrato ou obriqacoes dele oriqinarias.

8.4- Quaisquer outras atividades complementares nao previstas neste CONTRATO

poderao ser propostas pela CONTRATANTE, cuja definicao e responsabilidade serao

objetos de Termo Aditivo.

8.5- A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de exercer a mais ampia e completa

flscalizacao dos servlcos, 0 que nao exime a CONTRATADA de suas responsabilidades

contratuais e legais. ~
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CLAuSULA 9" • DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

9.1- Integram 0 presente CONTRATO, como se aqui transcritos, os documentos a seguir

especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

9.1.1- Carta-Convite nO00 1/20 12 e seus Anexos;

9.1.2- Proposta datada de (data da proposta);

9.1.3- Nota de Empenho (numero do empenho) emitida em (data de emissao).

CLAuSULA 10" - DO FORO

10.1- As duvidas e questoes deste CONTRATO ou de sua execucao serao dirimidas no

Foro da Comarca de Jacarei/SP, com renuncla expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam 0 presente instrumento em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas que abaixo assinam.

Jacarei, (DATA).

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

EMPRESA
Contratada

Teslemunhas:

1.

RG:

2.

RG:
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CQNVITE N° 00112012

A y lS O DE LICII A C A O

(RESUMO CARTA-CONVITE N° 001/2012)

ANEX0 8

Fls 01/01

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi, sediada na Praca dos I res

Poderes , nO74, CEP 12.327-901, Centro , na cidade de Jacarei-SP, por intermedio de sua

Comissao Permanente de Llcitacoes, CONVIDA para a partlcipacao na Licitacao, na

modalidade Convite, regida pela Lei n.? 8,666/93 e suas alteracoes, pela Lei Complementar

n° 123/2006 e pelo C6digo de Defesa do Consumidor, para fins de CONTRAIACAO DE

EMPRESA PARA PRESIACAO DE SERVICOS IECNICOS JUR iDICOS DE

CONSULTORIA E ASSESSORIA, DO DIREITO ADMINISTRATIVO, por menor preco

globa l.

As proponentes deverao entregar seus envelopes no Setor de l.icitacoes da

CAMARA, ate as 9h30 do dia 9 do mas de marco de 2012, os quais serao abertos pela

Comissao Permanente de l.icitacoes as 10h do mesmo dia, no Plenario da CAMARA, em

sua sede, devendo os interessados nao convidados manifestar-se formalmente, com

antecedencia minima de 24 horas da abertura dos envelopes, nos termos do § 3.° do artigo

22 da Lei 8.666/93.

o Convite detalhado e seus anexos , juntamente com este aviso de licitacao,

poderao ser obtidos no Setor de l.icitacoes da CAMARA, em sua sede, das 7h30 as 12h e

das 13h30 as 17h, onde serao esclarecidas possiveis duvidas . Outras inforrnacoes poderao

ser obtidas pelo telefone (12) 3955-2200.
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Convite nO 001/20 12 • contratacao de empresa para prestacao de

servicos tecnicos juridicos de consultoria e assessoria, na area do Direito

Administrativo.

Declaramos 0 recebimento do Convite 001/2012 completo, com todos os anexos

necessaries. e 0 pleno acordo com as condicoes nele presentes.

Razao Social :

Endereco:

Bairro :

Fone/Fax: (

Data: ......./......./2012.

Cidade :

Ass inatura e carimbo
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