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A EXO IV~ PROJETO BÁSICO 

CÂM 'RA MUNICIPAL DE EUSÉBIO/CE. 

TOMAD DE PREÇOS N2  2019.10.15.01CME 

1. DO OBJETO E DOS SERVIÇ 

1.1. Prestação de serviços técnicos especializados a serem realizados para a 

reorganização de arquivo da Câmara Municipal de Eusébio, que se encontram os 
documentos do Poder Legis ativo e Executivo Municipal, conforme especificações 

contidas no Projeto Básico, se do: 

11.1. Reorganização no Arq ivo, tirando os documentos das pastas AZ, para serem 

arquivadas nas caixas boxe juntamente com a catalogação das caixas boxes e 

prateleiras. 
1.1.2. Reorganização de Fich 5 Funcionais e Folhas de Pagamentos dos Servidores e 

Vereadores quem se encontra na sala da Contabilidade e dos Recursos Humanos. 

1.1.3. Reorganização de docu entos que se encontram no prédio da Câmara Municipal 

de Eusébio, situada na Av. E. vardo Sá, nQ 50, Centro, Eusébio, referentes ao poder 

Executivo e Legislativo dos ans de 2013 até 2018. 
1.1.4. Reorganização de doc mentos que se encontram no prédio de um depósito, 

situado na Rua das Azeitonei as, n2  55/A, Bairro Timbu, Eusébio, referentes ao poder 

Executivo e Legislativo dos an,s de 1987 até 2012 

1.1.5. Coleta de documentos .o período de 19870 2009, totalizando 23 anos, retirando 

todas as folhas de pagament' do Legislativo Municipal, para arquivamento no arquivo 

do setor de Recursos Humano 

1.3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS ERVIÇOS 
1.3.1. A prestação dos serviç.s não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administraçã • Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade - subordinação direta. 
1.3.2. A empresa contratada deverá responsabilizar-se pelas pessoas que venham a 

executar os serviços decorrer es desta licitação, as quais possuirão vínculo enipregatício 
exclusivamente com a emp esa contratada, sendo esta titular responsável pelos 

direitos, obrigações e ações d-correntes, pagamentos dos salários e demais vantagens, 

recolhimento de todas as o rigações sociais e tributos pertinentes, indenização por 

quaisquer acidentes de que s-us empregados possam ser vítimas, quando em serviço, 

na forma expressa e consid:rada nos artigos 39  e 69  do Regulamento de Seguro de 

Acidentes de Trabalhos, apro ado pelo Decreto n2  61.784/67. 

1.3.3. Os trabalhos serão d senvolvidos através de técnicas aplicáveis segundo as 
circunstâncias, em obediên a ao cronograma de execução e tomarão por base a 

legislação vigente, às exigênc as dos Órgãos de Controle Externos, e às normas gerais da 

Câmara Municipal de Eusébiu. 

2. DA PLANILHA REFERÊNCI 1 DOS SERVIÇOS 

Item Especuficaçâo Unid Quant 

01 Reorganização de arc 
Eusébio, que se encontram 

Legislativo e Executivç 

uivo da Câmara Municipal de 
os documentos do Poder 

Municipal. 

Serviço 01 

   

Ave 
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Serviço/Exercício 02 Coleta de documentos de arquivo da Câmara 

Municipal de Euséb o, que se encontram os 
documentos do Pocer Legislativo e Executivo 

Municipal. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Manter a organização dcs documentos públicos de responsabilidade da Câmara 

Municipal de Eusébio, com a cevida e correta guarda dos documentos, para priorizar a 

transparência dos trabalhos desta casa legislativa, no uso diário e rotineiro das 

informações disponibilizadas e das prestações de contas necessárias, tornando acessível 
a toda população, servidores e gestores públicos, atendendo ao princípio básico da 

legalidade. 

4. DO FUNDAMENTO LEGAL E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. Lei n2  8.666/93. 
4.2. Modalidade—Tomada de Preços. 
4.3. Execução Indireta, Regime Empreitada por Menor Preço Global. 

4.3.1. Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o Menor Preço Global por ser 
aquele que melhor reflete os anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o 

mais viável, tendo em vista que os serviços agrupados em lotes são similares, 
minimizando a cotação de iter sou lotes de valores insignificativos, e o seu agrupamento 

perfaz um valor maior a ser cotado, senda um atrativo aos licitantes, proporcionando 

uma maior economia de escala, melhora na padronização, logística e gerenciamento dos 
serviços, já que a unidade gestora solicitará o objeto a um único prestador de serviços, 
bem como maior agilidade no julgamento do processo. Justificamos também que sendo 
lotes ou grupos denominaçes sinônimas adotadas na legislação, na doutrina e na 

jurisprudência, este certame, visa a melhor adequação da aquisição aos objetivos da 

despesa pública correspondente. 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA VALIDADE, DA VIGËNCIA, DA EXECUÇÃO E DO 
REAJUSTE 

5.1. O Contrato resultante da presente licitação terá validade e eficácia da data da sua 
assinatura até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado. 

5.2. O prazo de execução de objeto será até 31 de dezembro de 2019, podendo ser 

prorrogado. 

5.3. Os serviços deverão começar no prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do 

contrato. 
5.4. Os preços não serão reajustados. 
5.5. O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos 

aumentos dos custos originai;, próprios e exclusivos da execução contratual e mediante 
negociação entre as partes. 
5.6. Poderá ser restabeledd a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a r?tribuição da Administração para a justa remuneração dos 

serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
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econômica extraordinária e e 

da Lei 8666/93, devendo ser 

5.7. Relativos à Qualificação-T 

a) A licitante deverá comprov 

atestando que prestou serviço 

cujo(s) atestado(s) será(ão) fo 

privado, com firma reconheci 

b) Comprovação, fornecida p 
Licitação), de que a empres 

conhecimento de todas as inf 
obrigações objeto da licitação 

Da Equipe Tecnica 
5.7.1. A empresa contratada 

(quatro) profissionais com ex 

prazo de execução dos serviç 

tracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso li, alínea "d" 

malizado através de ato administrativo. 
cnica e da Equipe Técnica 

aptidão para o desempenho de atividade pertinente, 

compatíveis em características com o objeto da licitação, 

necido(s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou 

a da pessoa/autoridade competente que assinou. 

lo órgão licitante (através da Presidente da Comissão de 

/licitante recebeu os documentos, e de que tomou 
rrnações e das condições locais para o cumprimento das 

deverá disponibilizar para os serviços no mínimo 04 
eriência em arquivo público, para que seja cumprido o 

S. 

5.7.2. Os profissionais arqui adores devem ter espírito de equipe, gentileza e boa 
vontade, e ter habilidade par. lidar como público. 

5.7.3. A carga horária dos prufissionais será de acordo com a necessidade da Câmara 
Municipal de Eusébio, podend • estender-se até as 17horas, para a prestação de serviços 

de forma presencial no local indicado pela Contratante, observados os horários de 

intervalos obrigatórios estab; lecidos na legislação trabalhista em vigor de segunda a 

sexta feira. 

6. DAS OBRIGAÇÕES CONTR UAIS DA CONTRATANTE 

6.1. A Contratante se obriga a e roporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das • brigações decorrentes da presente licitação, consoante 
estabelece a Lei n9  8.666/93- 
6.2. Fiscalizar e acompanhar execução do objeto contratual 

6.3. Providenciar os pagam-ntos à Contratada, à vista das notas fiscais/faturas 

devidamente atestadas)  pelo .etor competente. 

7. DAS OBRIGAÇÕES CONT' TUAIS DA CONTRATADA 

7.1. Executar o objeto con ratual em conformidade com as condições e prazos 

estabelecidos na proposta, pr.jeto básico e contrato. 

7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

7.3. Arcar com eventuais prej ízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregul., 'dade cometida por seus empregados ou prepostos 

envolvidos na execução do c.ntrato. 
7.4. Aceitar nas mesmas co dições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento) do v:lor inicial atualizado do contrato. 
7.5. Utilizar profissionais d-vidamente habilitados, substituindo-os nos casos de 

impedimentos fortuitos, de aneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa 

prestação dos serviços. 

7.6. Facitar a ação da f\sca\ -Laço na nspeço dos serviços, prestando, prontamente, 

os esclarecimentos que fore solicitados pela Contratante. 
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7.7. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 

que a Contratada não deverá, esmo após o término do Contrato, sem consentimento 

prévio por escrito da Contrata te, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas nos documento a não ser para fins de execução do Contrato. 
7.8. Providenciar a imediata c.rreção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 

pela Contratante. 

7.9. Arcar com eventuais prej izos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregulari. ade cometida por seus empregados e/ou prepostos 
envolvidos na execução do ob eto contratual, inclusive respondendo pecuniariamente. 

7.10. Pagar seus ernpregad.s no prazo previsto em lei)  sendo também de sua 

responsabilidade o pagamen o de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 

incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições 
previdenciárias fiscais e paraf scais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de 
trabalho, ficando excluída qu - Iquer solidariedade da Câmara Municipal de Eusébio por 

eventuais autuações adminis rativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da 
Contratada, com referência à suas obrigações, não se transfere a Contratante. 

7.11. Disponibilizar, a qualque tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos s dais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o 

objeto do Contrato. 

7.12. A contratada deverá pr-star os serviços no horário de 08h00min às 17h00min 
observados os horários de int;rvalos obrigatórios estabelecidos na legislação trabalhista 
em vigor de segunda a sexta fira. 

7.13. Disponibilizar aos seus 'mpregados todo e qualquer material, equipamentos que 
se faça necessário à execuçã. dos serviços, incluindo insumos de proteção à saúde do 

empregado, de acordo com a normas de segurança de trabalha e legislação vigente. 

S. DA EXECUÇÃO DO CONTE TO 
8.1.0 Contrato deverá ser exe utado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
contratuais e as normas dis. .stas na Lei n9  8.666/93 e alterações posteriores, bem 

como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 

inexecução, total ou parcial. 
8.2. A Contratada deverá com-çar a executaras serviços em até 05 (cinco) dias, a contar 

da assinatura do contrato. 

9. DA PRESTAÇÃO DOS SERVI OS, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
9.1. Os serviços deverão ser e ecutados a critério da Contratada, desde que obedecidas 
todas as normas e prazos con idos no instrumento convocatório, estando a Contratante 

obrigada a prestar todas e • uaisquer informações, se necessário, quanto ao bom 

cumprimento da obrigação pia Contratada. 
9.2. Os serviços deverão .branger toda e qualquer necessidade que assim o 

departamento demandar. 
9.3. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pela Contratante. 

9.4. O recebimento se dará após a verificação das formalidades legais exigidas no 
presente objeto contratual, a-sim por servidor designado pela Administração, no prazo 

máximo de até 05 (cinco) dia. 
9.5. Considerando a rejeição o objeto, a Administração deverá expor suas razões sendo 

a Contratada fazê-la em c. tormidade com a indicação da Contratante, no prazo 
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máximo de 05 (cinco) dias, antados da notificação por escrito, mantido o preç 
inicialmente contratado. 

10. DA RESCISÃO DO CONT s  o 
101. O Contrato poderá ser r: scindido pelos motivos especificados nas artigos 77 e 78 

da Lei n2  8.666/93 e nas for as previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas 

alterações posteriores. 

10.2. A inadimplência das láusulas e condições estabelecidas no instrumento 

convocatório, pela Contrataa, assegurará à Contratante o direito de dá-lo por 
rescindido mediante notificaç.o entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento. 

10.3. Os procedimentos de scisão contratual determinados por ato unilateral da 
Contratante, serão formalme e motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, 

mediante prévia e comprov da intimação da interessada para que, se o desejar, 

apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de seu recebimento e, na 
hipótese de desistir da defesa interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da intimação omprovada da decisão rescisória. 
10.3.1. Não caberá recurso qu ndo a rescisão contratual for amigável, devendo a mesma 

ser apenas autorizada e justifi ada pela autoridade competente. 
10.4. É dever da Contratada reconhecer os direitos da Administração em caso de 

rescisão administrativa previs a no art. 77 da Lei de Licitações. 

10.5. É vedada a subcontrata o dos serviços, objeto da presente licitação, sob pena de 

rescisão contratual. 

11. DO PAGAMENTO 
11.1. Os pagamentos serão ealizados após a execução dos serviços, com a devida 

documentação fiscal. 
11.2. Os preços pactuados po ero ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio 

econômico - financeiro do co trato, desde que o eventual aumento dos custos venha a 

ser devidamente comprovad por meio de planilha analítica e documentação hábil. 

11.3. O objeto será atestad e pago pela Câmara Municipal nos prazos e na forma 
estabelecidos no Projeto Bási o e minuta do Termo de Contrato. 
11.4. A fatura relativa aos serviços prestados deverá ser apresentada à Câmara 

Municipal de Eusébio, até o 
	

(quinto) dia útil do mês subsequente à realização dos 

serviços, para fins de conferê cia e atestação da execução dos serviços. 

11.5. A fatura constará do serviços efetivamente prestados, de acordo com o 

quantitativo efetivamente 
	

lizado no período de apuração, a cada 30 (trinta) dias, 
respeitando o prazo de exec ção de até 60 (sessenta) dias, conforme cronogramas de 

execução físico e financeiro. 
11.6. Aprovado o faturamen o, o pagamento será efetuado, em até o 30 (trigésimo) 

dia, contados da data do ecebimento da nota fiscal, diretamente pela Câmara 

Municipal de Eusébio. 
11.7. Os pagamentos somen e poderão ser realizados com a devida apresentação das 

certidões de regularidade fis ai e trabalhista. 

12. DAS PENALIDADES 
12.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
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fizer declaração falsa ou come er fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçã 

de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 

rem os motivos determinantes da punição ou até que 

ção perante a própria autoridade que aplicou a 

multas previstas no edital e no termo de contrato 

5. 

inda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de 

contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora 

contratual ou não veracidade das informações prestadas, 

ampla defesa, ficará impedido 

até 02 anos, enquanto perdur 

seja promovida a reabilit 

penalidade, sem prejuízo d 

e das demais cominações lega 

12.2. A Contratada ficará, 

inexecuçâo total ou parcial d 

de execução, inadimplemento 

garantida a prévia defesa: 
- advertência, sanção de qu 

aplicada nos seguintes casos: 

a) descumprimento das obrig 

b) outras ocorrências que 

serviços da Contratante, desci 

II - multas (que poderão 
Arrecadadora de Receitas, po 

ser preenchido de acordo co 

a) de 1% (um por cento) sob 

e/ou interrupção na execuçã 

b) de 5% (cinco por cento) 

qualquer cláusula ou condiçã 

inciso, aplicada em dobro na 

III -suspensão temporária de 
a Câmara Municipal de Euséb 
IV - declaração de inidoneid 

enquanto perdurarem os mo 

a reabilitação perante a auto 
à Administração pelos prejuí 

aplicada com base nos inciso 

12.3. No processo de aplicaç 

e à ampla defesa, garantida n 

nos incisos 1,11 e III do item 1 
inciso IV do mesmo item. 

12.4. O valor da multa aplica 

05 (cinco) dias a contar da no 
pago, ou depositado, será 

Contratada fizerjus. Em cas 

o valor devido será cobrad 

Município e cobrado med 

correspondentes 

125. As sanções previstas n 
em razão do contrato objet 

- praticarem atos ilícitos, vi 

trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n2  8.666/93, poderá ser 

çôes e responsabilidades assumidas na licitação; 

ossam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 

meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a 
instruções fornecidas pela Contratante); 

e o valor contratual total do exercício, por dia de atraso 
do objeto, limitada a 10% do mesmo valor; 

bre o valor contratual total do exercício, por infração a 

do contrato, não especificada nas demais alíneas deste 

eincidência; 
articipação em licitação e impedimento de contratar com 

o, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
e para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

vos determinantes da punição ou até que seja promovida 

idade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento 
os resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

anteriores. 

o de penalidades é assegurado o direito ao contraditório 

prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas 

.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no 

a deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 

ificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for 

automaticamente descontado do pagamento a que a 
de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, 

administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do 

ante processo de execução fiscal, com os encargos 

tens supra, poderão ser aplicadas às licitantes que, 

desta licitação: 
ando frustrar os objetivos da licitação; 
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II - demonstrarem não possui 

em virtude de atos ilícitos pra 

III —sofrerem condenação defi 

recolhimento de quaisquer tri 

12.6. As sanções previstas no 

juntamente com a do inciso II 

no respectivo processo, no pr 
12.7. A licitante adjudicatária 

dentro do prazo de 03 (três) di 

estará sujeita à multa de 5% 

das demais penalidades cabív 

assumida. 
12.8. As sanções previstas no 
apesar de não vencedoras, 

Contrato, de acordo com e 
comunicarem seu desinteress 

13. DA GARANTIA DA PROP 

13.1. Será exigido do(s) licita 

seus subitens do Edital, a apre 

no percentual de 1% (um) po 
neste projeto básico, nos ter 
ser entregue juntamente co 

respectivo envelope. 
13.2. A licitante poderá optar 

a) caução em dinheiro ou títu 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

13.2.1. Optando porcauçâoe 
Municipal - DAM, devidanie 

Câmara Municipal de Eusébi 

qual deverá ser anexado aos 

garantia da proposta exigid 

(Agência n2  4254, Conta Corr 
13.2.1.1. Somente serão acei o depósito/transferência bancária de forma identificada 

em nome da empresa licitant-, sendo vedado garantia em forma de cheque/envelope. 
13.2.2. Caso a modalidade d:. garantia recaia em títulos da dívida pública, deverá ser 
apresentado em original o qu: 1 deverá ser anexado aos documentos de habilitação. 

13.2.2.1 Os títulos da dívida • ública devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de 

documento emitido pela Se retaria do Tesouro Nacional (STN) que atestará a sua 

validade, exequibilidade e av Ilação de resgate atual, e das seguintes comprovações: 

a) Origem/aquisição median'e documento respectivo e lançamento contábil por meio 

de registro no balanço patri onial da licitante; 

b) Apresentar documento, rnitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé 

pública, demonstrando a co reção atualizada monetariamente do título (realizada até 

idoneidade para contratar com a Administração Pública, 
icados; 

itiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

utos. 

incisos 1, III e IV do item 12.2 supra poderão ser aplicadas 

o mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado 

zo de 05 (cinco) dias úteis. 

ue se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato 

úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, 

inco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo 

is, por caracterizar descumprimento total da obrigação 

item 12.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, 
nham a ser convocadas para celebrarem o Termo de 

te edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

TA 
e(s), junto com os demais documentos de habilitação, e 

entação de prova de garantia de sua respectiva proposta, 

cento, do valor global estimado da contratação descrito 
os do artigo 31, inciso III, da Lei ng 8.666/93, que deverá 
os demais documentos de habilitação deste Edital, no 

or uma das seguintes modalidades de garantia: 

da dívida pública; 

dinheiro, o comprovante de Documento de Arrecadação 
te pago, o original ou cópia autenticada em nome da 
sito na Avenida Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio/CE, o 

ocumentos de habilitação para fins de comprovação da 
no Edital ou ainda o depósito/transferência bancária 

nte n2  30-4, Caixa Econômica). 

Ave ida Eduardo Sã, n 50- Centro - CEP 61.760-000 
Contato: +5535 5260.1258/1158 

vnvw.crn uçebioce.gøv,br -. presidencla@cmeuSebiO.ce.zOv.br  
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seis meses anteriores a data marcada para apresentação da dita garantia), conforme 

parâmetros definido pelo Ministério da Fazenda; 

c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate 

incontestável sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da 

proposta de preços. 

d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a 

Câmara Municipal de Eusébio o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se 

constatando indícios de fraude, se obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público. 

132.3. Caso a modalidade d2 garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante 

entregará o documento no oriinal ou cópia autenticada, fornecido pela instituição que 

a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar: 

132.3.1. Beneficiário: Câmara Municipal de Eusébio/CE. 

13.2.3.2. Objeto: Garantia da participação na Tomada de Preços n2  2019.10.15.01CME. 

13.2.3.3. Valor: 1% (um por cento) do valor global estimado da licitação. 

13.2.3.4. Prazo de validade: m nimo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação. 

13.2.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer a 

comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência 

será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento 

dos envelopes. 

13.3. A garantia de manutenção de proposta será liberada até 5 (cinco) dias úteis após 

esgotada as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação 

(Propostas Comerciais), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a 

adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, 

após a data de assinatura de Contrato. 

14.4. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela 

licitante, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, por meio da aplicação 

da Caderneta de Poupança, calculada "pro rata die". 

13.5. A garantia da proposta poderá ser executada; 

a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma; 

b) se o licitante não firmar o contrato. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMEWÁRIA 

14.1. As despesas ocorrerão à conta de recursos específicos consignados no respectivo 

orçamento municipal, inererte à Contratante sob a seguinte dotação orçamentária, 

abaixo identificada, com recursos oriundos da própria Câmara Municipal. 

.::..;ka....... 

Câmara Municipal de Euséb o 	01.01.01.01.031.0101.2.001 3.3.90.39.00 

15. DO CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

ETAPA FASE  
30 DIAS 60 DIAS 

Reorganização no Arquive, tirando os documentos das pastas AZ, para 

5serem arquivadas nas caixas boxes juntamente coma catalogação das caixas 
C boxes e prateleiras.  

   

Aw &da Eduardo Sé, na 50 - Centro - CEP 61.750-000 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

PRAZO DE EXECUÇÃO 
ETAPA FASE  

30 DIAS 60 DIAS 

Reorganização de Fichas Funcionais e Folhas de Pagamentos dos Servidores 

e Vereadores quem se encortram na sala da Contabilidade e dos Recursos 
	

X 

Humanos. 

Reorganização de documen os que se encontram no prédio da Câmara 

Municipal de Eusébio, situa ia na Av. Eduardo Sá, n9  50, Bairro Centro, 	 X 

referentes ao poder Executin e Legislativo dos anos de 2013 até 2018.  

Reorganização de documentos que se encontram no prédio de um depósito, 

situado na Rua das Azeitonei as, no  55/A, Bairro Timbu, referentes ao poder 
	

X 

Executivo e Legislativo dos a os de 1987 até 2012. 

c 
1• 

Coleta de documentos do período de 1987 a 2009. totalizando 23 anos, 
Li retirando todas as folhas da pagamentos do Legislativo Municipal, para 
c 

arquivamento no arquivo do setor de Recursos Humanos. L 

15.1. A medição dos serviços referente ao Item 01 (Reorganização), seguirá o 

cronograrna financeiro abaixo especificado: 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

PRAZO DE EXECUÇÃO COM PFRC ENTUAL FINANCEIRO PARA CADA PERÍODO DE REORGANIZAÇÃO 

ETAPA FASE 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

30 DIAS 60 DIAS 

01 

Reorganização no Arquivo, 1irando 
serem arquivadas nas caixas 

boxes e prateleiras. 

os documentos das pastas AZ, para 
xesjuntaniente com a catalogação das caixas 

Reorganização de Fichas Fun 
e Vereadores quem se encon 

Humanos. 

ionais e Folhas de Pagamentos dos Servidores 
ram na sala da Contabilidade e dos Recursos 

Reorganização de documen 

Municipal de Eusébio, situa 
referentes ao poder Executiv 

s que se encontram no prédio da Câmara 
a na Av. Eduardo Sã, n9 50, Bairro Centro, 

e Legislativo dos anos de 2013 até 2018. 
50% 

Reorganização de docunient 

situado na Rua das Azeitonei 
Executivo e Legislativo dos a 

s que se encontram no prédio de um depósito, 

as, ng 55/A, Bairro Timbu, referentes ao poder 

os de 1987 até 2012. 

15.2. A medição dos serviçi s referente ao Item 02 (Coleta), seguirá o cronograrna 

financeiro abaixo especificad.: 

   

Av; ida Eduardo Sá, ou  50— Centro -CEP 51.760-000 
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CRONOGRAMA FINANCEIRO 

E
T

A
P

A
 1
 

PRAZO DE EXECUÇÃO COM PERCENTUAL FINANCEIRO PARA CADA ANO DE COLETA 

15 DIAS 45 DIAS 

N O O e.i N m Ifl O r C O m iO r. 

02 
O 
u 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 491  4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 

32% 68% 

16. DO VALOR DO ORÇAMEN O 

Item 
- 

Especificação Unid. Quant. 
Valor 

unit. 
Valor 
Total 

01 Reorganização de arquivo 
Câmara Municipal de Enébio, 

que 	se 	encontram 

documentas 	do 

Legislativo 	e 	Executivo 

Municipal. 

da 

os 
Poder 

Serviço 01 30.000,00 30.000,00 

02 Coleta 	de 	documents 

arquivo da Câmara Municipal 
de Eusébio, que se encjntram 

os 	documentos 	do 
Legislativo 	e 	Executivo 

Municipal. 

de 

Poder 

Serviço/Exercício 23 9.100,00 209.300,00 

O presente Projeta Básico t:m valor global estimado em R$ 239.300,00 (duzentos e 

trinta e nove mil e trezentos -ais) 

ida Eduardo Sã, n 50 - Centro - CEP 51.760-00 
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