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ANEXO IV -  PROJETO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ^  

TOMADA DE PREÇOS N° 20

BÁSICO
USÉBIO/CE
.02.17.01CME20

. DO OBJETO
1.1. Prestação de serviços técnicos especializados de 
elaboração do novo regimento interno da Câmara Munic
1.2. O objeto será fornecido mediante a forma de exe<; 
menor preço global.
1.3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1.3.1. A prestação dos serviços não gera vínculo e: 
Contratada e a Administração Contratante, vedando- 
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
1.3.2. A contratada deverá responsabilizar-se pelas pesso 
decorrentes desta licitação, as quais possuirão vínculo 
empresa contratada, sendo esta titular responsável 
decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagen; 
sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisqu 
possam ser vítimas, quando em serviço, na forma express 
Regulamento de Seguro de Acidentes de Trabalhos, apro 
2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

consultoria visando à orientação na 
pal.
uçào indireta, regime empreitada por

i ipregatício entre os empregados da 
se qualquer relação entre estes que

as que venham a executar os serviços 
empregatício exclusivamente com a 
pelos direitos, obrigações e ações 
, recolhimento de todas as obrigações 
ir acidentes de que seus empregados 
a e considerada nos artigos 3° e 6o do 

/ado pelo Decreto n° 61.784/67.

Item
01

Especificação
Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria visando à 
orientação na elaboração do novo regimento interno da Câmara 
Municipal, sendo:
- Estudo técnico prévio do regimento interno di Câmara Municipal, 
comparativo com o atual contexto social e jurídico;
- Participação em audiências internas com Vereaoores e Senadores;
- Coleta de sugestões junto ao Legislativo;
- Acompanhamento das fases internas de coletas de dados;
- Elaboração das minutas;
- Análise de emendas apresentadas;
- Acompanhamento das sessões em que será apresentada e votada as 
propostas;
- Elaboração da minuta com redação final.

Unid.
Serv.

Quant.
01

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. Decorre da necessidade de contratação de p 
assessoramento da revisão regimento interno da 
imperfeições nos textos legais e atualizando a legislação
4. DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. Lei n° 8.666/93.
4.2. Modalidade — Tomada de Preços.
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ias notas fiscais/faturas devidamente 

RATADA
is condições e prazos estabelecidos na

egados ou prepostos envolvidos na

5. DA VALIDADE, DA VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E DO REAJUSTE
5.1. O Contrato terá validade e eficácia da data da sua assiiatura até 31 de dezembro de 2020.
5.2. O prazo de execução do objeto será até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado.
5.3. Os serviços deverão ser iniciados, em até 05 (cinco)dias após a emissão da ordem de 
serviços.
5.4. Os preços não serão reajustados.
6. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA CONTRATANTE
6.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes da licLaçào, consoante estabelece a Lei nc 
8.666/93.
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contnjtual.
6.3. Providenciar os pagamentos à Contratada, à vista 
atestadas, pelo setor competente.
7. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA CONT|]
7.1. Executar o objeto contratual em conformidade com 
proposta.
7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçà 3 exigidas na licitação.
7.3. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus emp t 
execução do contrato.
7.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acré|cimos e supressões até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
8. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
8.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas 
contratuais e as normas dispostas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como 
legislação pertinente, respondendo cada uma pelas cons eqüências de sua inexecução, total ou 
parcial.
8.2. A Contratada deverá iniciar os serviços em até 05 (cfnco) dias após a emissão da ordem de 
serviços.
9. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA FISCAL
9.1. Os serviços deverão ser executados a critério da Cor 
normas e prazos contidos no instrumento convocatóiio, estando a Contratante obrigada a 
prestar todas e quaisquer informações, se necessário, quanto ao bom cumprimento da 
obrigação pela Contratada.
9.2. Os serviços deverão abranger toda e qualquer necessidade que a Câmara demandar.
9.3. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pela Contratante.
9.4. O recebimento se dará após a verificação das fon 
objeto contratual, assim por servidor designado pela Administração, no prazo máximo de até 
05 (cinco) dias.
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30 da mesma lei e suas alterações

cidas no instrumento convocatório, 
de dá-lo por rescindido mediante

* a ampla defesa, mediante prévia e 
jar, apresente defesa no prazo dc 05 
>ótese de desistir da defesa, interpor 
ntados da intimação comprovada da

for amigável, devendo a mesma ser

Administração em caso de rescisão

da licitação, sob pena de rescisão

9.5. Considerando a rejeição do objeto, a Administração • deverá expor suas razões sendo a 
Contratada fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido c preço inicialmente contratado.
10. DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei 
n° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 
posteriores.
10.2. A inadimplência das cláusulas e condições estabeltj 
pela Contratada, assegurará à Contratante o direito 
notificação entregue diretamente ou por via postal, com pilova de recebimento
10.3. Os procedimentos de rescisão contratual, determinados por ato unilateral da Contratante, 
serão formalmente motivados, assegurado contraditório
comprovada intimação da interessada para que, se o desáar, apresente defesa no prazo dc 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, co 
decisão rescisória.
10.3.1. Não caberá recurso quando a rescisão contratual 
apenas autorizada e justificada pela autoridade competente.
10.4. E dever da Contratada reconhecer os direitos da 
administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitações.
10.5. E vedada a subcontratação dos serviços, objeto 
contratual.
11. DO PREÇO E DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado após a execução.dos serviços, com a devida documentação 
fiscal.
11.1.1. Os preços pactuados poderão ser restabeleeide s, para a manutenção do equilíbrio 
econômico - financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser 
devidamente comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil.
11.2. O objeto será atestado e pago pela Câmara MunicipA no prazo e na forma estabelecido na 
minuta do Termo de Contrato.
11.3. O pagamento será efetuado, em até o 30° (trigésimo) dia, contados da data do 
recebimento da nota fiscal, diretamente pela Câmara Mun cipal de Eusébio.
12. DAS PENALIDADES
12.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-dle de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração, 
perdurarem os motivos determinantes da punição 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
multas previstas no edital e no termo de contrato e d is demais cominações legais.
12.2. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes peralidades, em caso de incxecução total 
ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução
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ou até que seja promovida a 
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do exercício, por dia de atraso e/ou 
no valor;
io exercício, por infração a qualquer 
mais alíneas deste inciso, aplicada em

e impedimento de contratar com a

depois do ressarcimento à 
xorrido o prazo da sanção aplicada

o $ m

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia 
defesa:
I -  advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n° 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção ma is grave.
II -  multas (que poderão ser recolhida.s em qualquer agêr cia integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -  DAM, a ser preenchido de 
acordo com instruções fornecidas pela Contratante).
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total 
interrupção na execução do objeto, limitada a 10% do mes
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual total 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas de 
dobro na reincidência;
III — suspensão temporária de participação em licitação 
Câmara Municipal de Eusébio, por prazo não superior a 0̂ ! (dois) anos;
IV — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da pu: lição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de d 
com base nos incisos anteriores.
12.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para í s sanções previstas nos incisos I, II e 
III do item 12.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sarção prevista no inciso IV do mesmo 
item.
12.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao 
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, 
depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em 
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Con ratada, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Mi micípio e cobrado mediante processo 
de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
12.5. As sanções previstas nos itens supra, poderão se 
razão do contrato objeto desta licitação:
I — praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos d:, licitação;
II -  demonstrarem não possuir idoneidade para contratir com a Administração Pública, cm 
virtude de atos ilícitos praticados;
III -  sofrerem condenação definitiva por praticarem, |>or meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. -
12.6. As sanções previstas nos incisos I, 111 e IV do it;m 12.2 supra poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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12.7. A licitante adjudicatária que se recusar injustificadam 
prazo de 05 dias úteis a contar da notificação que lhe será 
de 5% (cinco por cento). do valor. total adjudicado, se 
cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigaçá
12.8. As sanções previstas no item 12.7 supra.não se aplic 
não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrare 
com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas co 
13. DA GARANTIA DA PROPOSTA
13.1. Será exigido do(s) licitante(s), junto com os demais 
subitens do Edital, a apresentação de. prova de garan 
percentual de 1% (um) por cento, do valor estimado dí 
básico, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n° 
juntamente com os demais documentos de habilitação destlb
13.2. A licitante poderá optar por uma das seguintes modaL
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
13.2.1. Optando por caução em dinheiro, o comprova 
Municipal -  DAM, devidamente pago, o original ou cópf 
Municipal de Eusébio, sito na Avenida Eduardo Sá, 50, C 
anexado aos documentos de habilitação para fins de cc 
exigido no Edital ou ainda o depósito/transferência bancári: 
n° 30-4, Caixa Econômica).
13.2.1.1. Somente serão aceito depósito/transferencia bane 
da empresa licitante, sendo vedado garantia em forma de c 
13.2.2. Caso a modalidade de garantia recaia em 
apresentado em original o qual deverá ser anexado aos 
13.2.2.1 Os títulos da dívida pública devem estar a 
documento emitido pela Secretaria do Tesouro Naciona 
exequibilidade e avaliação de resgate atual, e das seguintes
a) Origem/aquisição mediante documento respectivo 
registro no balanço patrimonial da licitante;
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou org 
demonstrando a correção atualizada monetariamente 
anteriores a data marcada para apresentação da dita gara 
pelo Ministério da Fazenda;
c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com 
incontestável sob nenhum aspecto, até a data corresponde 
de preços.
d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos p 
Municipal de Eusébio o direito de averiguar a sua autentic 
fraude, se obriga a oferecer notícia de fato ao Ministério P
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títi L 
doc x
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qnte, em firmar o Contrato dentro do 
encaminhada, estará sujeita à multa 

:n prejuízo das demais penalidades 
o assumida.

às demais licitantes que, apesar de 
ti o Termo de Contrato, de acordo 
municarem seu desinteresse.

documentos de habilitação, e seus 
ia de sua respectiva proposta, no 
contratação descrito neste projeto 

8.666/93, que deverá ser entregue 
Edital, no respectivo envelope, 

dades de garantia:

úte de Documento de Arrecadação 
a autenticada em nome da Câmara 

entro, Eusébio/CE, o qual deverá ser 
) nprovação da garantia da proposta 

ia (Agência n° 4254, Conta Corrente

co

ária de forma identificada em nome 
] íeque/envelope.

os da dívida pública, deverá ser 
mentos de habilitação, 
mpanhados, obrigatoriamente, de 
(STN) que atestará a sua validade, 

comprovações:
lançamento contábil por meio de

a mismo oficial, dotado de fé pública, 
título (realizada até seis meses 

itia), conforme parâmetros definido
do

vencimentos passíveis de resgate 
: ate ao prazo de validade da proposta

ela licitante, reservando-se a Câmara 
dade. Em se constatando indícios de 

\ iblico.
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13.2.3. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fhnça bancária, o licitante entregará o 
documento no original ou cópia autenticada, fornecido pela instituição que a concede, do qual 
deverá obrigatoriamente, constar:
13.2.3.1. Beneficiário: Câmara Municipal de Eusébio/CE.
13.2.3.2. Objeto: Garantia da participação na Tomada de Preços n° 2020.02.17.01 CME
13.2.3.3. Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitação.
13.2.3.3.1. R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).
13.2.3.4. Prazo de validade: mínimo de 60 (sessenta) dias
13.2.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro-g irantia, 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 
envelopes.
13.3. A garantia de manutenção de proposta será liberada 
as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de 
para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou 
vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura de 
Contrato.
13.4. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante 
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, po:: 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 prizo de validade da mesma
b) se o licitante não firmar o contrato.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas ocorrerão à conta de recursos esplbcíficos consignados no orçamento 
municipal, inerente à Contratante sob a seguinte dotação c rçamentária, abaixo identificada, com 
recursos oriundos da própria Câmara Municipal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

contar da sua apresentação.

oartir da data do recebimento dos

até 5 (cinco) dias úteis após esgotada 
classificação (Propostas Comerciais), 
ipós a adjudicação, exceto para a

OR
DOTAÇÃO
;a m e n t á r ia

a em órgão de Imprensa Oficial, com

licitação.

Câmara Municipal de Eusóbio 01.01.0(1.01.031.0101.2.001
15. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
15.1. As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em original ou cópia 
legível autenticada por cartório competente, por publicaçà 
vigência plena até a data fixada para a abertura dos envelo] )es — Documentação:
15.1.1. Certificado de Registro Cadastral -  CRC, emitido pela Câmara Municipal de Eusébio 
dentro do prazo de validade e compatível com o objeto dz 
15.2. Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Contrato Social devidamente registrado na Seção da Ordem dos Advogados do Brasil 
correspondente à sede da sociedade licitante, acompanhado de eventuais alterações contratuais 
averbadas, ou Consolidação do Contrato Social devidamei ite registrado na Seção da Ordem dos 
Advogados do Brasil correspondente à sede da sociedade licitante acompanhado de eventuais 
alterações contratuais posteriores à consolidação.
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vinculação dos advogados com a 
registrado na OAB, ato constitutivo

dos Advogados do Brasil, de cada

cada advogado sócio, associado e

b) Documento hábil a comprovar o compromisso de 
sociedade de advogados licitante (Contrato de associação 
da sociedade ou CTPS);
b) Cédula de Identidade expedida pela Seção da Ordem 
advogado sócio, associado e empregado.
c) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física dd 
empregado.
15.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jur: dicas - CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadua [ ou municipal, se houver, reladvo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
contratual;
c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa ou Positiva com efeito de 
negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federa s, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal -  SRF, Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional -  PGFN e Contribuições Sociais nos te 
único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de IS
Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma da 1< i;

i c i p a i d e

BIO

atividade e compatível com o objeto

mios das alíneas ‘a’ a £d’ do parágrafo 
91), e com a Fazenda Estadual e a

ributos municipais relacionados ao

pelo Decreto-Lei n° 5.452, de Io de 

porte deverão apresentar toda a

c.l) caso o fornecedor seja considerado isento dos 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição meciante a apresentação de declaração 
da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do forne :edor, ou outra equivalente, na forma 
da lei;
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garan|ia por Tempo de Serviço (FGTS) 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encai gos sociais instituídos por lei; e,
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
maio de 1943.
15.3.1. As microempresas e empresas de pequeno 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.
15.3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorregáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
15.3.1.2. A não-regularização da documentação no prazo 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do Contrato ou revogar a licitação.
15.4. Relativos à Qualificação Econômico - Financeira:
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ção  financeira da empresa, vedada a 
Dodendo ser atualizados por índices 
data de apresentação da proposta, 
assinado por profissional contábil

o, deverão apresentar o balanço de
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a) Certidão negativa de feitos sobre falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da licitante.
a. l) a certidão, referida na alínea anterior, que não es iver mencionando explicitamente o 
prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data de sua emissão.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ú.timo exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situí c 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
devidamente assinado pelo seu representante legal e
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, balajrço este devidamente registrado na 
Ordem dos Advogados do Brasil;
b. l) As empresas constituídas a menos de 01 (um) an 
abertura devidamente assinado pelo seu representante legal e assinado por profissional contábil 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, balanço este devidamente registrado na 
Ordem dos Advogados do Brasil; 
b.2) As demais formas societárias devem apresentar o ba anço do último exercício social que, 
via de regra, coincide com o ano civil. Tal informação será verificada através dos atos 
constitutivos societários, devidamente registrada no órgão competente.
b.3) As empresas constituídas a menos de um ano apresentarão o Balancete de Verificação 
referente aos dois últimos meses anteriores à data de abert ira dos envelopes. 
b.4) As empresas constituídas a menos de dois meses apresentarão o Balanço de Abertura, 
devidamente registrada no órgão competente.
b.5) Caso a empresa licitante utilize o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), deverá 
trazer o balanço patrimonial autenticado também pela Orc em dos Advogados do Brasil. 
b.5) para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar n° 123/2006, as licitantes 
que forem optantes pelo simples nacional deverão apresei itar declaração de enquadramento em 
conformidade com o art. 3o da Lei Complementar n° 123/206, afirmando ainda que não se 
enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4o do art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006 e 
documento emitido por órgão oficial que se enquadram nj condição de ME ou EPP. 
b.5.1) a não apresentação de documentos descritos no item b.5 anterior não tornará a licitante 
inabilitada, entretanto, a licitante não poderá fazer ufco dos benefícios descritos na LC 
123/2006.
c) Garantia de proposta de 1 % (um) por cento do valor esf 
15.5. Relativos à Qualificação-Técnica:
a) A licitante deverá comprovar, através de atestado ds capacidade técnica operacional ou 
profissional em desempenho de atividade pertinente, serv 
o objeto da licitação.
b) Registro da licitante na entidade profissional compete: ite OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil), acompanhado da certidão de regularidade.
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c) A licitante deverá comprovar a existência em seus 
profissional de nível superior em direito, este com registre 
competente (OAB), acompanhado da idenddade profissional 
c.l) A comprovação de vínculo profissional a que se 
através da demonstração do vínculo societário, da cartí 
prestação de serviços.
c.2) O profissional indicado neste item deverá ap 
administrativo, emitido por entidade superior de ensino
d) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante (atrav 
Licitação), de que a empresa/licitante recebeu os docume i 
de todas as informações e das condições locais para o c 
licitação.
15.6. Outra Declaração: 
a) declaração de que a empresa cumpre o disposto no incis 
Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/199: 
ou indireta de menores.

quadros de, pelo menos, 01 (um) 
e inscrição na entidade profissional 
e certidão de regularidade, 

e a alínea anterior poderá ser feita 
ira de trabalho ou de contrato de

lesentar especialização em direito

s da Presidente da Comissão de 
tos, e de que tomou conhecimento 
primento das obrigações objeto da;ui n

o XXXIII do art. 7o da Constituição 
que não utiliza mão de obra direta
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