
 

Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano - Iadh 
Pernambuco 

Cotação Prévia de Preço 
Processo Administrativo        nº: 005/2013, de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço        nº: 001/2013, de  28/10/2013 

 
Do: Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano - IADH 
À: Pessoas Jurídicas convidadas ou a quem interessar 
 
 

1. NUMERO E TÍTULO DO PROJETO: 
 
O Termo de Parceria IADH-STDS/nº 04/2012 que tem por Objeto: “Promover a inclusão sócio 
de 1000 famílias em 3 territórios cearenses abrangendo 27 municípios, através de ações integradas 
de economia solidária” traz de acordo com o Regulamento Interno de Compras, Contratações de 
Obras e Serviços a Cotação Prévia de Preço para contratação de serviços técnicos especializados 
conforme relacionado abaixo:  
 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
 
A presente cotação tem por finalidade a Contratação de pessoa jurídica para a realização de 3 
eventos territoriais um em cada território exposto a seguir: Inhamuns, Maciço de Baturité, Curu. e 
1 evento Estadual que deverá ser realizado na capital, conforme especificações constantes neste 
Termo de Referência. 
 

3. ENQUADRAMENTO NAS AÇÕES DO PROJETO 
 

3.1. Meta, Atividade e Rubrica por atividade: 
 

 Meta: 1 - Estruturar/manter o centro público de economia solidária em 3 territórios, com 
modelo de governança solidária implantado. Atividade será sincronizada com a instalação 
de infraestrutura fornecida pela STDS.  

 Atividade: 1.5 Realização de seminários territoriais com o objetivo de fortalecer a rede 
cearense de economia solidária. 

 Atividade: 1.6 Realização de encontro estadual da rede de economia solidária. 
 

4. JUSTIFICATIVA DO TERMO DE REFERENCIA: 
 

A presente contratação é justificada e necessária para garantir a execução do objetivo 
do projeto, contratando pessoas jurídicas que tenham condições técnicas de prestar os serviços 
de acordo com o Plano de Trabalho e que isto seja feito conforme a legislação em vigor. 
 

4.1. Justificativa do Termo de Referencia: 
 

A presente contratação é justificada e necessária para garantir a execução do objetivo 
do projeto, contratando pessoas jurídicas que tenham condições técnicas de prestar os serviços 
de acordo com o Plano de Trabalho e que isto seja feito conforme a legislação em vigor. 
 

4.2.  Justificativa do Termo de Parceria  
 

Os principais determinantes dessa proposta são os elevados níveis de pobreza e 



desigualdade social do Estado do Ceará. Segundo dados recentes do IPECE, 16,2% da população 
do Ceará são considerados extremamente pobres e mais 41,2% pobres. Por não possuírem bens 
nem conhecimento, essas pessoas têm que vender sua capacidade de trabalho para terceiros, em 
situação de precarização. Por outro lado, a desigualdade social é fruto de um sistema econômico 
orientado para produção de riquezas concentrada nas mãos de poucos. O índice GINI do Ceará 
em 2009 é 0,543. 
Uma das formas de reverter a lógica de concentração econômica e de reprodução das 
desigualdades sociais é construir novos modelos econômicos voltados para a inclusão social e com 
eles comprometidos, como é o caso do movimento em torno da economia solidária. 
 

Uma outra economia é possível, com valores, princípios, estratégias e finalidades diferentes 
da economia centrada nos mercados. Esse movimento é representado em nível mundial pelo 
Fórum Social Mundial (FSM) e no Brasil pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), o 
qual tem grande importância na construção de políticas públicas, atualmente lideradas pelo 
Conselho Nacional de Economia Solidária coordenado pela SENAES e orientado pelas 
proposições das Conferências Nacionais. No Ceará destacam-se o Fórum Estadual do Ceará e a 
rede cearense de sócioeconomia solidária. 
 

No Ceará um grande desafio do Governo do Estado tem sido a inclusão sócio-produtiva 
da população mais pobre, a qual fica na dependência da política de assistência seja do Governo 
Federal ou Estadual. Este Projeto apresenta uma grande oportunidade fortalecer e integrar 
políticas públicas que estimulem e fortaleçam empreendimentos econômicos solidários como 
estratégia de inclusão sócio-produtiva.  Trata-se de ações integradas de fomento à economia 
solidária, com base no enfoque territorial, compreendendo a promoção da governança 
democrática e dos princípios da economia solidária, a incubação, formação, assistência técnica e 
fomento aos empreendimentos econômicos solidários e o desenvolvimento das microfinanças 
solidárias. 
 

Especificamente quanto ao Lote 1, é necessário em cada um dos territórios tenha um 
centro de referência da economia solidária que para essas ações possam ser realmente integradas e 
focadas no público-  política social.   Além da sua estrutura física com salas para capacitações, 
reuniões, espaços para comercialização de produtos, incubação de empreendimentos econômicos 
solidários, o Centro pretende ser o “lócus” de organização das demandas e articulação de oferta 
das políticas de fomento da economia solidária. Por isso a importância de se construir um modelo 
de governança também solidário, com participação das lideranças locais e de outras instituições.  É 
a partir dessa instância de governança que se desenvolverá o processo de planejamento, com um 
marco lógico para o centro e em seguida o modelo de monitoramento e avaliação para garantir a 
correta execução das ações planejadas.  
 

Com isso, espera-se que o impacto deste Projeto vá além dos 50 empreendimentos 
solidários e das 1000 famílias ao seu redor nos 3 territórios. Espera-se  mostrar a  viabilidade e 
poder transformador de uma política integrada de economia solidária, com suas instâncias de 
concertação e redes da economia solidária para o combate à pobreza e inclusão social no Estado e 
no Brasil. 

 
5. ESPECIFICAÇÕES DO ENQUADRAMENTO DA LICITAÇÃO 

DENTRO DO PLANO DE TRABALHO: 
 

Realização de seminários territoriais com o objetivo de fortalecer a rede cearense de 
economia solidária. 

 



 

Objeto: Realização de e eventos no Ceará, um em cada território exposto a seguir: Inhamuns, 
Maciço de Baturité, Curu. 
Período: Serão realizadas dentro do período de Vigência do Termo de Parceria quer perdurará 
até 31 de dezembro de 2014. 
Participantes: 50 Participantes por seminário. 
 
 

 

Itens 

1º dia 
Evento 

2º dia 
Evento 

M T N M T N 

Espaço para 
credenciamento 

X X - X X - 

Auditório para 50 
pessoas 

X X - X X - 

Alimentação X X - X X - 

  
 Legenda: 
 
 
 

Infraestrutura do evento 
[Aas especificações abaixo fazem menção a quantitativos de dois dias de eventos] 

 

Especificação Qtd. Período 
Valor 

Unitário e Total 

Auditório 

Auditório com capacidade para 50 pessoas 
equipado com: 
Cadeiras soltas; 
- mesa central com cadeiras e capacidade 
para 04 pessoas (plenária); 
- uma mesa com cadeira e capacidade para 
duas pessoas (para credenciamento); 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

01 microfone sem fio (auditório); 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

01 microcomputador ou notebook com 
leitor de cd/dvd (com sistema operacional 
Windows XP ou superior); 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Data show; 
01 

[para 2 
dias] 

Inicio 
Data: 15/07/2013 
Hora: 07h30min 

Unitário: 

M = Manhã (07:30 às 12:00) 
T = Tarde    (12:01 às 19:00) 
 



 Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Tela de projeção; 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Flip schart (com papel); 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Sistema de som. 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

 
 

Especificação Qtd. Período 
Valor 

Unitário e Total 

Alimentação 

Água Mineral 20 litros: Garrafa de 20 litros 
disponibilizada no auditório (de acordo 
com o consumo). 

02 
[1 

garrafão 
por dia] 

 

Inicio 
Período integral 

Unitário: 

Final 
 

Período integral 
Total: 

Café: Garrafas com café, de 2 litros 
(acompanhadas separadamente de leite), 
disponibilizadas no auditório. 
01 a cada dia, servida a partir das 08:00h e 
a partir das 14:00h. 

04 
[2 

garrafas 
por dia 
sendo 1 

por 
turno] 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Coffee break para 50 pessoas: Apresentar 
cardápio com no mínimo:  
Café, chá, leite, 02 tipos de Sucos naturais, 
02 tipos de refrigerantes. 03 tipos de frutas 
variadas com quantidade mínima de uma 
por pessoa, torradas, 02 opções de queijo 
(coalho, manteiga e/ou prato), minis 
sanduíches variados e/ou massa salgada, 
02 massas doces (bolo, rocambole ou 
similares).  

200 
[100 

coffees 
break 

por dia 
sendo 
50 por 
turno] 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar Total: 



 

Obs.: Deverá ser servido à tarde, de acordo 
com a programação do evento. 

Almoço para 50 pessoas: 
Apresentar cardápio de opções com no 
mínimo: Dois tipos de sucos naturais, 02 
tipos de refrigerantes. 02 opções de 
saladas, 03 opções de carne (01 bovino, 01 
ave e 01 peixe).  
Guarnições diversas como: arroz branco e 
arroz de brócolis, e batatas sauté, purês, 
batatas fritas. 02 opções de massa com 02 
tipos de molho. Feijão e 02 tipos de 
farofas.  
Sobremesas: 03 tipos de frutas da época 
fatiadas, uma opção de sobremesa gelada 
ou uma opção de bolo a combinar na 
ocasião. 
Obs.: Deverá ser servido 12h:00 ou de 
acordo com a programação do evento. 

100 
[50 por 

dia 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: Ás 12h:00 ou 
de acordo com a 
programação do 
evento. 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: Não aplicável 

Total: 

 
Realização de encontro estadual da rede de economia solidária. 

 
Objeto: Realização de e eventos no Ceará em sua capital. 
Período: Serão realizadas dentro do período de Vigência do Termo de Parceria quer perdurará 
até 31 de dezembro de 2014. 
Participantes: 200 Participantes por seminário. 
 

 

Itens 

1º dia 
Evento 

2º dia 
Evento 

M T N M T N 

Espaço para 
credenciamento 

X X - X X - 

Auditório para 50 
pessoas 

X X - X X - 

Alimentação X X - X X - 

  
 Legenda: 
 
 

Infraestrutura do evento 
[Aas especificações abaixo fazem menção a quantitativos de dois dias de eventos] 

 

Especificação Qtd. Período 
Valor 

Unitário e Total 

Auditório 

Auditório com capacidade para 50 pessoas 
equipado com: 
Cadeiras soltas; 

01 
[para 2 
dias] 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

M = Manhã (07:30 às 12:00) 
T = Tarde    (12:01 às 19:00) 
 



- mesa central com cadeiras e capacidade 
para 04 pessoas (plenária); 
- uma mesa com cadeira e capacidade para 
duas pessoas (para credenciamento); 

 Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

01 microfone sem fio (auditório); 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

01 microcomputador ou notebook com 
leitor de cd/dvd (com sistema operacional 
Windows XP ou superior); 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Data show; 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: 15/07/2013 
Hora: 07h30min 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Tela de projeção; 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Flip schart (com papel); 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Sistema de som. 

01 
[para 2 
dias] 

 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

 
 

Especificação Qtd. Período 
Valor 

Unitário e Total 

Alimentação 



 

Água Mineral 20 litros: Garrafa de 20 litros 
disponibilizada no auditório (de acordo 
com o consumo). 

02 
[1 

garrafão 
por dia] 

 

Inicio 
Período integral 

Unitário: 

Final 
 

Período integral 
Total: 

Café: Garrafas com café, de 2 litros 
(acompanhadas separadamente de leite), 
disponibilizadas no auditório. 
01 a cada dia, servida a partir das 08:00h e 
a partir das 14:00h. 

04 
[2 

garrafas 
por dia 
e sendo 
1 por 
turno] 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Coffee break para 50 pessoas: Apresentar 
cardápio com no mínimo:  
Café, chá, leite, 02 tipos de Sucos naturais, 
02 tipos de refrigerantes. 03 tipos de frutas 
variadas com quantidade mínima de uma 
por pessoa, torradas, 02 opções de queijo 
(coalho, manteiga e/ou prato), minis 
sanduíches variados e/ou massa salgada, 
02 massas doces (bolo, rocambole ou 
similares).  
Obs.: Deverá ser servido à tarde, de acordo 
com a programação do evento. 

200 
[100 

coffees 
break 

por dia 
sendo 
50 por 
turno] 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: a combinar 

Total: 

Almoço para 50 pessoas: 
Apresentar cardápio de opções com no 
mínimo: Dois tipos de sucos naturais, 02 
tipos de refrigerantes. 02 opções de 
saladas, 03 opções de carne (01 bovino, 01 
ave e 01 peixe).  
Guarnições diversas como: arroz branco e 
arroz de brócolis, e batatas sauté, purês, 
batatas fritas. 02 opções de massa com 02 
tipos de molho. Feijão e 02 tipos de 
farofas.  
Sobremesas: 03 tipos de frutas da época 
fatiadas, uma opção de sobremesa gelada 
ou uma opção de bolo a combinar na 
ocasião. 
Obs.: Deverá ser servido 12h:00 ou de 
acordo com a programação do evento. 

100 
[50 por 

dia 

Inicio 
Data: a combinar 
Hora: Ás 12h:00 ou 
de acordo com a 
programação do 
evento. 

Unitário: 

Final 
 

Data: a combinar 
Hora: Não aplicável 

Total: 

 
 
Configuração mínima para o computador ou notebook: 
 
Processador Intel Pentium dual-core 2.00Ghz, HD de 80GB, memória RAM de 2GB DRR 
2, placa de vídeo integrada ou dedicada de 128MB, placa de som, sistema operacional 
Windows XP (no mínimo versão professional SP2) ou Windows 7 (no mínimo versão 
profissional). 
 



Configuração mínima para a impressora: Funções: Impressão, cópia, digitalização, 
wireless, a jato de tinta.  
 
Obs.: 
1) A empresa ganhadora da licitação deverá disponibilizar 01 técnico qualificado para 

manusear o sistema de som, e demais aparelhos eletrônicos (computador, projetor 
etc.) licitados, e prestar assistência no que se fizer necessário; 
 

2) Em nenhuma hipótese será pago valores adicionais sem prévia autorização, 
principalmente nos produtos e/ou serviços que não constem neste termo de 
referência (refeições e/ou lanches não contratadas, ligações externas (inclusive DDD 
E DDI, itens de higiene pessoal, bebidas alcoólicas, etc.). 
 

3) A empresa ganhadora devera apresentar atestado de capacidade técnica e demais 
comprovações pertinentes.   

 
4) A empresa ganhadora do processo licitatório terá como atribuições: 

 
a. Efetuar os devidos agendamentos e/ou reservas em hotel dentro dos limites 

geográficos do município pré-estabelecido no Termo de Referência, 
garantindo refeições, hospedagens, auditório e salas (quando necessário), 
respeitando sempre Termo de Referência e as especificações contidas nele, 
assegurando impreterivelmente a qualidade e a economicidade dos itens 
citados neste; 

b. Realizar toda a interlocução entre o IADH e o hotel contratado para o evento, 
assim como realizar os respectivos pagamentos (no caso de agencia de turismo 
ou similar, sempre que o objeto social da empresa comporta as necessidades 
da licitação); 

c. Comprovar os motivos da não realização de reservas e/ou agendamentos, 
mediante documento oriundo do local pretendido para realização do evento, 
salvo quando se tratar de motivos de caso fortuito ou de força maior.  

5)  A empresa contratada irá realizar o objeto da licitação no município de Salvador – 
BA. 
 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1. Meta, Atividade e Rubrica por atividade: 
 

 Meta: 1 - Estruturar/manter o centro público de economia solidária em 3 territórios, 
com modelo de governança solidária implantado. Atividade será sincronizada com a 
instalação de infraestrutura fornecida pela STDS. 

 Atividade 1.5 - Realização de seminários territoriais com o objetivo de fortalecer a 
rede cearense de economia solidária. 

 
Rubricas e dotação orçamentária: 
 

Rubrica Valor Total R$ 

Total Geral R$ 34.188,48 

 
6.2. Meta, Atividade e Rubrica por atividade: 



 

 Meta: 1 - Estruturar/manter o centro público de economia solidária em 3 territórios, 
com modelo de governança solidária implantado. Atividade será sincronizada com a 
instalação de infraestrutura fornecida pela STDS. 

 Atividade 1.6 - Realização de encontro estadual da rede de economia solidária. 
 
Rubricas e dotação orçamentária: 
 

Rubrica Valor Total R$ 

Total Geral R$ 20.466,50 

 
 

7. VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL 
 

7.1. De acordo com a tabela acima o Valor total máximo é R$ 54.654,98 (Cinquenta e 
quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos 
de real), mas o licitante que cotar valores individuais ou total acima ou igual aos valores 
explicitados acima será DESCLASSIFICADO. 

7.2. O LICITANTE será obrigatório à apresentar a Tabela do Item 6, com os 
valores cotados dos respectivos itens, da mesma; independente da discrição 
também obrigatória do item 5 citado sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO 
da mesma, caso não o faça. 

7.3. Dentro do valor estará incluso todo e qualquer tributo, imposto ou qualquer 
outro tipo de encargo referente ao objeto especificado acima. A IADH 
poderá reter, se necessário for qualquer encargo para melhor conduzir o 
dinheiro público. 

7.4. Será OBRIGATÓRIO na proposta constar o hotel cotado para a 
realização do evento sobre pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 
8.  DAS OBRIGAÇÕES: 

 
8.1. Da contratante: 

 
8.1.1. O IADH se compromete em disponibilizar as informações e os 

esclarecimentos necessários que venham a ser solicitado pela 
CONTRATADA; 

8.1.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 
relacionada com a execução do serviço; 

8.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma convencionada 
neste termo; 

8.1.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste 
termo; 

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de 
prestador de serviço designados como Representante da 
Administração, exigindo seu fiel e total cumprimento; 

8.1.6. Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente, se necessário. 

8.1.7. Entregar lista nominal assinada pelos participantes que utilizaram o 
serviço de hospedagem; 

8.1.8. Fornecer todo o material de acordo com as especificações técnicas 



constantes do referido Termo de Referência; 
8.1.9. Solicitar o agendamento e/ou reserva da oficina ao ganhador do 

processo licitatório, fornecendo a demanda de infraestrutura específica 
do território; 

8.1.10. Sugerir possíveis alterações de datas e/ou locais de realização das 
oficinas; 

8.1.11. Aprovar os locais de realização das oficinas. 
 

8.2. Da contratada: 
 

8.2.1. Cumprir todas as atividades designadas no presente Termo; 
8.2.2. Executar os serviços de acordo com as especificações constantes neste 

Termo; 
8.2.3. Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel 

desempenho das atividades específicas; 
8.2.4. Submeter, previamente, o local de realização do evento para vistoria 

e aprovação da IADH, sendo esta, pré-requisito necessário para 
homologação do certame. Prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pela CONTRATANTE; 

8.2.5. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na 
legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua 
condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados; 

8.2.6. Responsabilizar-se Por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas 
os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações 
quanto às leis trabalhistas e  previdenciárias e lhes assegurando as 
demais exigências para o exercício das atividades; 

8.2.7. A contratada fica obrigada a manter - p e r m a n e n t e m e n t e - 
preposto, aceito pela IADH, no local objeto do serviço para 
representá-la na execução do contrato. A CONTRATANTE se 
reportará a este preposto de forma ágil, bem como organizar e 
coordenar os serviços sob a responsabilidade da 
CONTRATADA; 

8.2.8. Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade 
ocorrida ou observada na execução dos serviços; 

8.2.9. Fica a CONTRATADA condicionada a prestar todas as informações 
necessárias aos representantes da IADH. 

8.2.10. Proceder com a devida presteza a entrega de cada item exposto, em 
conformidade com o quantitativo e as especificações constantes nos 
itens c i t ados , do presente Termo de Referência e da sua proposta 
comercial; 

8.2.11. Providenciar a troca, às suas expensas, dos materiais utilizados nos 
eventos que forem entregues ou que apresentarem defeitos ou que não 
correspondam as especificações solicitadas; 

8.2.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou indiretamente 
à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo 
durante o período do evento ou utilização dos serviços contratados 
para a realização do evento, não implicando co-responsabilidade do 
IADH ou de seus funcionários ou prepostos; 

8.2.13.  Manter inalterados os preços e condições propostas; 
8.2.14. Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos 

serviços sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 



 

8.2.15. A empresa ganhadora do processo licitatório terá como atribuições: 
 

a. Efetuar os devidos agendamentos e/ou reservas dos hotéis nos 
municípios pré-estabelecidos, garantindo refeições e hospedagens 
(quando necessário), respeitando o termo de referência e as 
especificações contidas nele; 

b. Garantir a reserva de auditórios, salas e a locação (quando 
necessário) dos demais equipamentos pertinentes à realização da 
oficina, sempre de acordo com as especificações do termo de 
referência, assegurando impreterivelmente a qualidade dos 
mesmos; 

c. Realizar toda a interlocução entre o IADH e os hotéis, quando for 
o caso, contratado (s) para as oficina (s), assim como realizar os 
respectivos pagamentos; 

d. Comprovar os motivos da não realização de reservas e/ou 
agendamentos, mediante documento oriundo do(s) locais 
pretendidos para realização das oficinas, salvo quando se tratar 
de motivos de força maior (catástrofes naturais, incêndios e 
outros fatores que estão fora do controle humano) ou caso 
fortuito. 

8.2.16. A empresa contratada irá realizar o objeto da licitação em Salvador, 
dentro  das delimitações geográficas dos territórios, conforme as 
sugestões citadas neste Termo de Referencia. 

 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
9.1. O pagamento será efetuado em no mínimo 30 (trinta) dias úteis após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atesto do consumo por funcionário 
designado pelo IADH, comprovadas a manutenção das exigências da 
habilitação. O crédito se dará através de Ordem Bancária através de 
transferência em conta corrente da licitante. 

9.2. O pagamento será realizado após o recebimento definitivo e do atesto de 
aprovação do evento, pelos funcionários da Administração da IADH, cujo 
atesto demonstrará a conformidade das necessidades e perspectiva do IADH 
e discriminação de cada evento na respectiva nota fiscal. 

9.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

9.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
9.5. O IADH, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária. 
9.6. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 
9.7. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade 
de sua execução. 

 
10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
10.1. A execução do contrato será fiscalizada por responsável designado pelo 

IADH, que anotará em livro próprio os acontecimentos considerados 
relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas 
identificadas, ou ainda, a recusa do licitante vencedor em saná-las. 



10.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução do objeto licitado, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, 
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços através de seus 
servidores designados para tanto. 

10.3. A Administração do IADH é responsável pelo controle e execução do 
contrato. Criará controles específicos para evitar possíveis quedas de 
qualidade às demandas exigidas pelo Ministério/Parceiros e outras 
prevenções que vierem a ser necessárias, a fim de evitar equívocos nas fases 
de liquidação e pagamento da despesa, que deverão ser cumpridas na 
integra sobre pena de aplicação de sanções expostas no corpo deste 
Termo de Referencia. 

 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
11.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se- a de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com o IADH, pelo prazo de até 02 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e das demais cominações legais; 

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da contratação, erro, 
imperfeição, ou mora na sua execução, inadimplemento e não veracidade de 
informações, a Administração poderá, subsidiariamente, garantida prévia 
defesa, aplicar à licitante vencedora, segundo a extensão da falta ensejada, as 
penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

11.3. Ficarão, ainda, sujeitas às penalidades previstas no art. 87, inciso III da Lei 
nº 8.666/93, a critério da Administração, as empresas que praticarem 
conduta prevista no art. 88 do mesmo diploma legal; 

11.4.  A sanção de advertência de que trata o inciso I, do art. 87, da Lei Nº 
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 Administração, desde que não caiba 
a aplicação de sanção mais grave; 

11.5. A multa de que trata o inciso II, do art. 87, da Lei de Licitações, será 
aplicada da seguinte forma: 

a) Pelo atraso na entrega dos recursos necessários para a pratica do evento, no 
prazo estipulado, a licitante vencedora estará sujeita ao juro de mora 
calculado à razão de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor total dos 
itens adjudicados; 

b) Pela recusa em efetuar a entrega ou pela não entrega dos recursos 
necessários para a pratica do evento, a licitante vencedora ficará sujeita à 
multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor global dos itens 
adjudicados, independentemente da anulação da nota de empenho; 

c) O não cumprimento de qualquer condição fixada na proposta e neste Edital 
e não abrangida pelas alíneas anteriores, sujeitará a licitante vencedora à 
multa moratória à razão de 2% (dois por cento) do valor global dos itens a 
serem Cotados e adjudicados. 



 

 
11.6. As multas previstas nesta licitação são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 
11.7. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido a Conta do IADH, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, ou cobrá-las 
judicialmente, pelo processo de execução fiscal, com as respectivas correções 
e encargos, ainda que inexista relação de causa e efeito entre o valor faturado 
e o fato gerador da multa. 

11.8. As sanções previstas nos incisos I, III do art. 87, da Lei 8.666/93, poderão 
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.9. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito ou força maior, devidamente, justificada e comprovada, a juízo da 
Administração. 

11.10. Permanecendo as Infrações, após a notificação, Multa haverá Rescisão 
Contratual sem perda de eventual causa de perdas e danos.   

 
12. DOS DOCUMENTOS: 
 

12.1. Da Habilitação Jurídica, consistirá em:  
 

I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II. Contrato social ou Requerimento de Empresário Individual em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

 
12.2. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistirá em: 

 
12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 

CNPJ, do Ministério da Fazenda. 
12.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou 

Municipal, quando existir, relativo ao domicílio ou sede da 
LICITANTE; 

12.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos e 
Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela 
Secretaria da Receita Federal, com validade na data da apresentação 
da proposta; 

12.2.4. Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e Contribuições 
Estaduais ou do Distrito Federal expedida pelo órgão competente do 
Governo Estadual ou do Distrito Federal, com validade na data da 
apresentação da proposta; 

12.2.5. Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), com validade na data de apresentação da 
proposta; 

12.2.6.  Certidão de regularidade do FGTS, expedida pela Caixa Econômica 
Federal (CEF); 

12.2.7. Certificado de Enquadramento no Simples Nacional se for o caso da 
Licitante; 

12.2.8. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, com validade na data de 
apresentação da proposta; 



 
12.3. Da Qualificação Técnica: 

 
12.3.1. Qualificação técnica do proponente, através da apresentação de 

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando ter o licitante fornecido serviços compatível com 
características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, 
contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel 
timbrado da pessoa jurídica e deve indicar as características e prazos 
das atividades executadas ou em execução pela licitante; 

12.4. Da documentação: 
 

12.4.1. Declaração inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal; 
12.4.2. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de 

funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos; 

Obs: esta documentação deverá ser juntada no envelope de Proposta conforme exposto no Item 
4 Alínea b: 
“(...) 
b) Como anexos a proposta, o licitante deverá apresentar o seguinte, sob pena de desclassificação: 
Declaração de que aceita as condições do presente edital. 
Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 
Declaração de cumprimento do Inc. XXXIII, Art. 7º da C. F. 

(…)” 
12.5. Qualificação econômica – financeira: 

 
a. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis de 2011, para o exercício 

de 2011, apresentados na forma da lei -registrado na Junta Comercial 
do Estado sede-, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

b. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelos 
cartórios distribuidores da sede do Licitante, emitida, no máximo, 60 
(sessenta) dias antes da data da apresentação da Proposta, salvo 
disposição em contrário. 

c. Capital devidamente integralizado ou Patrimônio Líquido equivalente a, 
10% do valor global exposto neste Termo.  

 
d. Comprovação da boa situação financeira do Licitante por meio do último 

Balanço Patrimonial publicado, demonstrando o valor dos seguintes 
índices:  

 
I. ILC (Índice de Liquidez Corrente) maior que 1,00 (um inteiro),  aplicando a 

seguinte fórmula:  
ILC =AC / PC, onde: 
AC = Ativo Circulante  
PC = Passivo Circulante  
 



 

II.  ILG (Índice de Liquidez Geral) maior que 1,00 (um inteiro), aplicando a 
seguinte fórmula:  

ILG =(AC + RLP)/(PC + ELP), onde:  
AC = Ativo Circulante  
PC = Passivo Circulante  
RLP = Realizável a Longo Prazo  
ELP = Exigível a Longo Prazo  

 
OBS: A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores ou a sua 
apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidade estipuladas, implicará 
na INABILITAÇÃO da empresa. 
 

12.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou por qualquer membra da comissão ou publicação em órgão da imprensa 
oficial; 

 
13. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATADA: 

 
13.1. Atestado fornecido por 01 (uma) instituição bancária, comprovando a 

idoneidade financeira do licitante, CONTRATADO.  
 

14. Da Vigência do Contrato 
 
O prazo de vigência será de 2 (dois) meses contados a partir da assinatura do contrato. 
 
Obs.: A lei 4.320/64 não permite adiantamento 
 
OBS: É obrigatório aos licitantes descreverem, na íntegra em sua proposta, os objetos 
ofertados obedecendo às especificações mínimas e separação dos objetos licitado 
expostos nas tabelas dos quantitativos deste Termo de Referencia, bem como 
demais informações necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo da proposta, sob 
pena de desclassificação da mesma, caso não o faça. 
 
Qualquer dúvida só poderá ser tirada a parti de envio de e-mail para 
iadh.licitacao@gmail.com até 2 dias antes do certame.  
 
Os recursos destinados ao pagamento desta Cotação são retirados do Termo de Parceria IADH-
STDS/nº 04/2012 que tem por Objeto : “Promover a inclusão sócio  de 1000 famílias em 3 
territórios cearenses abrangendo 27 municípios, através de ações integradas de economia 
solidária”  
 

Recife - PE, 28 de outubro de 2013. 
Silvana Parente 

Ordenadora de Despesas 
 
 
 
 
 
 

mailto:iadh.licitacao@gmail.com


MODELO DA DECLARAÇÃO DE PREPOSTO PARA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

Cotação Prévia de Preços 
Processo Administrativo    nº: 005/2013 de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço   nº: 0001/2013 de 28/10/2013 

 
____________________________, inscrito no CPF / CNPJ/MF n. ________________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade n. ____________ e do CPF n. ______________, DECLARA, para fins de 
assinatura do contrato relativo ao Pregão Eletrônico 07/2013 da SAF, que indica como preposto 
para a execução do mesmo o(a) Sr. (a) - ______________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade n. ____________ e do CPF n. ______________, cujo contato é o 
(telefone/e-mail) _________________. 
(Local), de de 2013. 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 

Cotação Prévia de Preços 
Processo Administrativo    nº: 005/2013 de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço   nº: 0001/2013 de 28/10/2013 

 
A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). 
__________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
______________________, inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, 
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
________________________ (incluir a condição da empresa: micro empresa (ME) ou empresa 
de pequeno porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a 
qualquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada Lei. 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º da lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente 
que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
Local e data. 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

Cotação Prévia de Preços 
Processo Administrativo    nº: 005/2013 de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço   nº: 0001/2013 de 28/10/2013 

 
 
 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa 
____________________________________________________, CNPJ nº 
___________________________________, cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art.7º, da 
Constituição Federal, e portanto não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos 
realizando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e não possui funcionários menores de 16 
anos, salvo como condição de aprendizes, a partir de 14 anos. 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
____________, ____ de ___________ de 2013. 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL  
 

Cotação Prévia de Preços 
Processo Administrativo    nº: 005/2013 de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço   nº: 0001/2013 de 28/10/2013 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
Eu ________________________________________________declaro que aceito (a), sem 
restrições, todas as condições impostas na Cotação Prévia de Preço nº: 036/2013. 
Declaro, ainda, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a pessoa supra mencionada inscrita 
no CPF sob o nº ________________________,que é residente e domiciliada no 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________, e está apta a 
executar com qualidade o objeto do edital acima especificado. 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 

Recife,______de_____________________de 2013. 
 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

Cotação Prévia de Preços 
Processo Administrativo    nº: 005/2013 de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço   nº: 0001/2013 de 28/10/2013 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
Eu ______________________________________________________________ inscrita no 
CPF sob o nº ________________________,que é residente e domiciliada no 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________, declaro (a), sob as 
penas  da  lei,  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação no 
presente processo e ciente da obrigatoriedade  de declarar ocorrências posteriores. 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 

Recife,______de_____________________de 2013. 
 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
 

Cotação Prévia de Preços 
Processo Administrativo    nº: 005/2013 de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço   nº: 0001/2013 de 28/10/2013 

Recibo da Cotação Prévia de Preços 
 
 

Recebi, nesta data exposta abaixo, todos os documentos que fazem parte da Cotação nº 
009/2013, edital e seus anexos, pelo qual firmo o presente recibo. 

_______________de ____________de 2013. 
____________________________________________ 

(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 
(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 

(Endereço / endereço eletrônico) 
(Telefone / Fax) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano - Iadh 

Pernambuco 
Cotação Prévia de Preços Eletrônica 

 
Cotação Prévia de Preços 

Processo Administrativo    nº: 005/2013 de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço   nº: 0001/2013 de 28/10/2013 

 
Modalidade: Cotação Prévia de Preço n.º. 0001/2013  
Processo n.º.: 005/2013 
 
Dados a constar na proposta Preenchimento pelo proponente 
 
Razão Social 
CNPJ 
Endereço 
Telefone/Fax 
Nome do Signatário  
Estado civil do Signatário 
Identidade do Signatário 
Nacionalidade do Signatário 
CPF do Signatário 

 
COLOCAR A PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES DE ELEMENTOS DA 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA COM SEU IGUAL TEOR 

Exemplo: 
 

Especificação Qtd. Período 
Valor 

Unitário e Total 

Auditório 

Auditório com capacidade para 35 pessoas 
equipado com: 
cadeiras soltas; 
- mesa central com cadeiras e capacidade 
para 04 pessoas (plenária); 
- uma mesa com cadeira e capacidade para 
duas pessoas; 

01 

Inicio 
Data: 15/07/2013 
Hora: 07h30min 

Unitário: 

Final 
 

Data: 19/07/2013 
Hora: 19h30min 

Total: 

01 microfone sem fio (auditório); 01 

Inicio 
Data: 15/07/2013 
Hora: 07h30min 

Unitário: 

Final 
 

Data: 19/07/2013 
Hora: 19h30min 

Total: 

 
Declaramos que, 
1) Nos preços indicados em nossa proposta estão computados todas as despesas de  transporte, 
os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem; 
2) O prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da 
licitação. 



 

3) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr.__________________________  
_________________________________________, carteira de identidade nº ___________, 
CPF nº ______________, _______________(profissão), ___________________(função na 
empresa), residente a Rua, Avenida_______________________________ nº______, em 
_____________ (Cidade), como responsável desta empresa. 
4) Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de acordo 
com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta _________________ 
(corrente/poupança) de nº _________________, Agência nº ________, do Banco 
________________, na forma como definido na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 
30/08/2001. 
5) O Prazos da prestação dos serviços objeto da licitação será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da assinatura do contrato.  
7) O pagamento do serviço/fornecimento será feito pela Gerencia Administrativa Financeira do 
Iadh, no prazo estabelecido nos instrumentos desta cotação, após ser conferida e certificada por 
empregado designado para este fim, sendo que esta deverá ser apresentada com antecedência 
mínima de 5(cinco) dias úteis para sua conferência e provisão de pagamento, considerando que 
deverá ser pago 30 (trinta) dias após o recebimento dos créditos. 
8) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
pregão e seus anexos. 
 

_______________de ____________de 2013. 
 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO E PRAZO 

 
Cotação Prévia de Preços Eletrônica 

 

Cotação Prévia de Preços 
Processo Administrativo    nº: 005/2013 de 28/10/2013 
Cotação Prévia de Preço   nº: 0001/2013 de 28/10/2013 

 

A empresa abaixo assinada, participante da Licitação nº 001/2013 de 28 de outubro de 2013, por seu 

credenciado para o ato licitatório perante o IADH, declara, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, 

obrigando a empresa que respectivamente representa, que não pretende recorrer da decisão do 

responsável pela licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim, 

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso 

do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das licitantes habilitadas. 

_______________de ____________de 2013. 
 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 



 

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para fins do disposto no 
item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
a. A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 

independente (pela Proponente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
b. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação 
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

 
d. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
e. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
da (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 
f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 
 

_______________de ____________de 2013. 
 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

 
                                                                                                                                                                                            
(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ nº: (nº de inscrição), com sede na, endereço completo), 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)  infra-assinado,  portador(a)  da  Carteira  de 
Identidade nº e do CPF/MF nº, para fins do presente processo licitatório, e em atenção à vedação prevista 
no artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, DECLARA, sob as penas da lei, que não haverá 
prestação de serviço, na execução do contrato, de cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em 
comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial. 
 
 
 

(Local), (dia) de (mês) de 2013. 
 
 
 

____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do representante legal da instituição) 

(Razão Social e CNPJ/MF da instituição) 
(Endereço / endereço eletrônico) 

(Telefone / Fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO DE ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - IADH 

 

CONTRATANTE : Instituto de Assessoria para o                  
Desenvolvimento Humano - 
IADH  

CONTRATADO : XXX 

OBJETO : XXX 

MODALIDADE : Cotação Prévia de Preço, 
Art.8°, Regulamento Interno de 
Compras, Contratação de 
Obras e Serviços, do IADH 
com fulcro no Art. 14 da Lei 
9.790/99 e Art. 21 Dec. N° 
3.100/99 

 

TERMO DE CONTRATO Nº XXX / 2013 

 

Pelo presente instrumento particular o Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº 05.773.404/0001-31 com sede na Av. 
Conselheiro Aguiar, nº 1472, sala 112/152, Boa Viagem, Recife – PE, CEP: 51.111.010, neste ato 
representado pela Diretora Institucional Sr.ª Silvana Maria Parente Neiva Santos, brasileira, 
divorciada, inscrita no CPF–112.676.823-53, RG nº 95002599070 – SSPDS/ CE, residente e 
domiciliada à Rua Joaquim Nabuco, 1400, apt° 401, Meireles - CEP – 60.160-140 – Fortaleza/CE 
– Brasil doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a pessoa jurídica XXX, CNPJ 
XXX, inscrição municipal XXX com sede na XXX, representada neste ato por Nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão, Identidade, CPF, residente e domiciliado na (Rua, Av..., Numero, 

Apt.º, Bairro, Cidade, Estado, Brasil, doravante denominada CONTRATADA, de conformidade 
com Regulamento Interno de Compras, Contratação de Obras e Serviços, do IADH com fulcro 
no Art. 14 da Lei 9.790/99e Art. 21 Dec. N° 3.100/99, Estatuto Social do IADH e as legislações 
pertinentes aplicáveis, celebram o presente Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir 
enumeradas, que mutuamente se obrigam a cumprir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a prestação de 
serviço de 1 (um) técnico XXX. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: A prestação do serviço deste contrato 
será realizada por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, fornecendo o 
serviço conforme a cláusula sétima. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O 
Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano pagará à contratada, pela execução dos 
serviços objeto deste contrato, com valor unitário R$ XXX (XXX), com o valor total de R$ XXX 
(XXX), pagos de acordo com o adimplemento da obrigação conforme Art. 23 do Regulamento 
Interno. Reajustável de acordo com o Art. 24 do Regulamento Interno. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato 
terá vigência de 2 (dois) anos, contados a partir da data de assinatura, prorrogável mediante 
autorização do Ordenador de Despesas e Coordenador do Projeto e de comum acordo com o 
fornecedor, Art. 24 do Regulamento Interno. 



CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da prestação do 
serviço ora contratados correrão por conta do O Termo de Parceria IADH-STDS/nº 04/2012: 
Rubrica - Serviços de Terceiros Pessoa Física. 

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIAS: A execução plena deste contrato pela contratada será 
garantida mediante fiscalização ou/e a critério da Assembleia Geral da Instituição. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS DAS PARTES: À contratante reserva-se o direito de 
receber os serviços prestados relacionados na cláusula primeira, de acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato, rejeitar, no todo ou em parte o serviço executado estabelecido pela 
Assembleia Geral da Instituição, alterar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, conforme exposto no 
Regulamento Interno, rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados na cláusula décima, 
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, acrescentar ou suprimir os 
serviços, conforme estabelecido no Art. 24 do Regulamento Interno. À contratada reserva-se o 
direito de receber pela prestação do serviço, de acordo com o cumprimento das obrigações. 

CLÁUSULA OITAVA – SERVIÇOS EXTRAS – Qualquer serviço prestado pelo contratado 
que não tiver relacionado na cláusula primeira, será objeto de alteração do valor fixado na cláusula 
terceira do presente contrato por instrumento hábil. 

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES E MULTAS: Pela inexecução total ou parcial do contrato o 
IADH, com garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 I - advertência; 

 II - multa; 

 III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Instituição, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Instituto de Assessoria 
para o Desenvolvimento Humano enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante o próprio Instituto, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir o IADH pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo IADH ou cobrada judicialmente.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As sanções previstas nos incisos I, III, e IV desta 
cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As sanções previstas nos incisos III e IV desta cláusula 
poderão também ser aplicadas à contratada, que em razão deste contrato: 

           I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

           II - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

           III - demonstre não possuir idoneidade para contratar com o IADH em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO INSTITUTO DE 
ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NA RESCISÃO 



 

CONTRATUAL: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas no Regulamento Interno e demais vínculos Editalícios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DO CONTRATO: Constituem motivo para 
rescisão do contrato: 

 I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 III - a lentidão do seu cumprimento, levando o IADH a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da prestação do serviço, nos prazos estipulados; 

 IV - o atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

 V - a paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à IADH; 

 VI - a subcontratação total ou parcial do objeto de contrato, a associação do contratado 
com outrem, a acessão ou transferência, total ou parcial; 

 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução e/ou critérios estabelecidos pelo Coordenador do Projeto, 
assim como as de seus superiores; 

 VIII - o cometimento reiterado de falhas na sua execução; 

 IX - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo IADH e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 X - a supressão, por parte da administração dos serviços acarretando modificação do 
valor inicial do contrato, de acordo com o Art. 24 do Regulamento Interno; 

 XI - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do Ordenador de Despesas, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; 

 XII - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Instituto de 
Assessoria de Desenvolvimento Humano decorrentes dos serviços já executados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 

 XIII - a não liberação, por parte do IADH, do local para execução do serviço nos prazos 
contratuais; 

 XIV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- VINCULAÇÃO AO EDITAL: Este contrato Possui 
vínculo editalício por estar enquadrado no Processo Seletivo Simplificado n° 001/2013. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO À EXECUÇÃO DO CONTRATO: Se 
aplica a este contrato os seguintes instrumentos: Regulamento Interno de Compras, Contratação 
de Obras e Serviços, do IADH com fulcro no Art. 14 da Lei 9.790/99 e Art. 21 Dec. N° 



3.100/99, Estatuto Social do IADH e as legislações pertinentes aplicáveis de acordo com as 
necessidades da Instituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: O contratado fica obrigado 
a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, seus anexos e 
demais documentos vinculados ao processo.  Fica obrigado ainda a cumprir as especificações 
técnicas do serviço previsto em anexo. O contratante fica obrigado a efetuar o pagamento após o 
adimplemento da obrigação mediante a aprovação do Coordenador e Ordenador de Despesas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FISCALIZAÇÃO: O CONTRATADO fica obrigado a 
permitir à CONTRATANTE, através da (o) Coordenador do projeto, a realização de inspeções a 
fim de fiscalizar o serviço a ser prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOMICÍLIO E FORO: Fica eleito o Foro da Cidade do 
Recife, com renúncia dos demais, para dirimir quaisquer questões judiciais originadas do contrato 
celebrado entre ambas as partes, cabendo o pagamento das despesas e honorários advocatícios a 
parte perdedora da questão. 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 02 vias de igual teor, para um 
só efeito que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e duas 
testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes 
contratantes, a cumprir o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições. 

 

Recife - PE, XXX de XXX de 2013. 

__________________________________________ 

Silvana Maria Parente Neiva Santos  

Ordenadora de Despesas 

__________________________________________ 

Contratado (a) 

Testemunha 1: 

_____________________________________ 

CPF: 

 

Testemunha 1: 

_______________________________________ 

CPF: 


