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COMI PBRMANENTE DE LI lcPL
PROCESSO N": 442.432 / 2023.
LrcrTAçÃo N": ot I 2023 I CPL.
MODALIDADE: Tomada de Preços.
ORIETO: Contratação de empresa para prestaçáo de serviços de assessoria e consultoria
ao setor de Convênios do Executivo Municipal, êffi conformidade com Anexo I
(Especificaçáo do Objeto).
TIPO: Menor Preço Global.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
ENTIDADE PROMOTORA: Prefeitura Municipal de Sucupira do Riacháo, Estado do
Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educaçáo.
DATA E HORA: A abertura do certame ocorrerá dia 23 de fevereiro de 2023, às 09:00 h;
ENDEREçO: Rua São José Sarney, n" 477, Centro - CEP: 65.678-000.
RECURSOS: Tesouro Municipal.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n" 8.666 /93 e alterações posteriores e disposições do
Edital.

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, tstado do Maranhão por
rntermédio da Comissão Permanente de LicitaçãolCPL, torna publico para conhecimento
tlos interessados que realizarâ licitaçáo na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preÇo
,qlobal, sob o regime de execuçáo, empreitada por preÇo global, regida pela Lei Federal n"
8.666193, e suas alterações posteriores, bem como disposições contidas no presente Edital
e seus Anexos.

O recebimento dos envelopes lacrados contendo em separado os documentos de
i{ABILITAÇÃO "Envelope n" O1" e PROPOSTA DE PREÇOS "Envelope n" 02" será realizado
no dia e hora supracitados, procedendo-se no dia e hora a abertura do Envelope n" O1, na
sede da Prefeitura Municipal de Sr.lcupira do Riacháo/MA, situada na Rua São José, rf 477,
Centro. A licitaçáo se regerá conforme as condições seguintes:

Se no dia previsto para abertura da Licitação náo houver expediente, o
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada de Preços seráo
realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal.

1. OBJETO DA LTCTTAÇÃO:

1.1. A presente Licitaçáo tenr como objeto a contratação de empresa para prestaçao
de seruiços de assessorict e consultoria ao setor de Conuênios do Exeantiuo Municipal,
em confonnidade com An.exo I (Especificaçõ"o do Objeto).

2. CONDrçÕES DE PARTTCTPAÇÃO:

2.1. Poderáo participar da licitaçào empresas devidamente cadastrada junto a órgáo da
Administraçáo Púb1ica Federal, Estadual e Municipal, ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
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recebimento das propostas, observada a necessá,ria qualificaçáo.

2.2. Os interessados poderáo ser representados no procedimento licitatório por pessoa
devidamente credenciada, desde que possua plenos poderes, inclusive para
renúncia ao direito de interposição de recursos.

2.3. Os interessados que se Íizerem representar por sócio gerente, diretor ou
administrador deverão apresentar registro, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, juntamente com a cédula de identidade ou documento equivalente.

2.4. Os documentos enumerados no item 2.3 deveráo ser apresentados até o início da
sessáo de abertura do envelope de habilitação.

2.5. Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame servidor ou
dirigente do órgão contratante e do responsável por esta licitaçáo, bem como o autor
do projeto, básico ou executivo, em conformidade com o enunciado no Art. 9", da Lei
Federal n" 8.666193.

2.6. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais
de um licitante.

2.7. Na hipótese de intermpçáo e conseqüente reabertura das sessões de recepção
e/ou julgamento da habilitaçáo e da proposta, os licitantes poderáo fazer-se
representar pelos mesrnos mandatários designados para a sessáo inicial. Havendo
designação de novos representantes, estes deverão atender às exigências do iterrr 2.2
deste Edital.

2.8. Ê, facultada ao licitante a apresentação do credenciamento previsto nos itens 2.2 e
2.3 deste Edital no momento da abertura dos tr rbalhos, aquele que não o
apresentar estará impedido de se manifestar durante o procedimento licitatório.

2.9. Ê, vedada a participaçáo de consórcios nesta licitação.

3. DA DOCUMENTAçÃO E PROPOSTA:

3.1. No dia, hora e local indicado no preâmbulo, os interessados entregaráo, através de
seu representante legal ou pessoa credenciada, 02 (dois) envelopes à Comissão
Permanente de Licitaçâo IC.PL, devidamente lacrados, a saber:

ENVELOPE N" 01
* Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA;
" Comissão Permanente de Licitaçáo/CPl
* Nome e endereço do licitante;
* Número e data da Tomada de Preços;
n A palavra "DOCUMENTAçÃO'
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EIT1TELOPE N" ()2
* Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA;
* Comissão Permanente de Licitação/CPl;
* Nome e endereço do licitante;
" Número e data do Tomada de Preços;
* A palavra "PROPOSTA'

3.2 - DOCUMENTAçÃO - O envelope n" 01 deverá conter, em original ou qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópias simples desde
que acompanhadas dos originais para que após a conferência sejam autenticadas
por membros da Comissáo, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do
recebimento dos envelopes, ou ainda por publicaçáo em órgáo de imprensa oÍicial,
os seguintes documentos:

U Certificado de Registro Cadastral (C.R.C), emitido pela Comissáo
Permanente de Licitação do Município de Sucupira do Riachão, Estado do
Maranhão;

2f Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades coinerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompernhado de documento de eleição de seus
administradores;

3f Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

4f Documentos pessoais dos sócios ou proprietário da empresa licitante;

5) Prova de regularidade perante as Fazendas Federal e Estadual;
" Certidáo Negativa de Tributos Federais e da Dívida Ativa;
" Certidáo Negativa de Tributos Estaduais e da Díüda Ativa;

6l Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e com a Caixa
Econômica Federal:

* FGTS - Certidáo de Regularidade do FCTS - CRF;

7f Declaraçâo, sob as penas da lei, de que após o seu cadastramento,
nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar desta Licitação,
conforme Anexo II;

8l Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e devidamente registrado na Junta Comercial, sede da
licitante, que comprove boa situação Íinanceira da empresa, vedada a sua
substituiçáo por balancetes ou balanços provisórios;

O9f Certidão Negativa de Débito expedida pela Fazenda Municipal referente
ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN);
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lof Certidáo negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, com data de até 90 (noventa) dias anteriores à
data de apresentaçáo das propostas;

l1f Certidão Negativa de Débitos Relativos aos, Tributos Federais e à Dívida
Ativa da Uniáo, com abrangência às Contribuiçoes Sociais previstas nas
alíneas ua' a ud' do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de
julho de 1991;

l2l CNDT - Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho/TST;

13f Certidáo Negativa de Infrações Trabalhistas, emitida pelo Ministério do
Trabalho e Previdência;

14f Alvará de localização e funcionamento, atualizadolvrgente;

15f Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa de direito publico ou
privado, com a assinatura do emitente reconhecida por Cartório
competente.

3.3. PROPOSTA - O envelope n.o 02 deverá conter, em 01 (uma) via proposta
datilografada em papel timbrado do licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada e deverá conter:

3.3.1. Prazo de validade da proposta de até 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data da licitaçáo, ficando estabelecido que somente se não ocorrer o
empenho, neste prazo, Íica o fornecedor liberado para optar pelo cancelamento
ou pelo pedido de reajuste da sua proposta.

3.3.2. Dados bancários da Licitante

3.4. Declaração de que nos preços ofertados, estáo inclusos todos os encargos e
demais despesas necessárias ao Íiel cumprimento do objeto pretendido.

3.5. Náo seráo considerados as propostas apresentadas fora do prazo, bem como,
aqueles que contiverem recursos, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a
ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, bem como as que
apresentarem preço global ou unitário simbóIico, irrisó:io ou de vaTor zero.

3.6. A proposta vencedora será aquela que apresentar menor preÇo global.

3.7. Aproposta, uma vez aberta, vincula o licitante, obrigando-o a executar os serviços
licitados caso lhe seja adjudicado o objeto.

3.8. Náo se considerará qualquer oferta de vantagem náo prevista no Edital, nem preÇo
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
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4. JULGAMENTO:

4.1. Habilitação

4.1.I. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope n" 01, contendo da
documentação relativa ao envelope n" 01, contendo a documentaçáo relativa à
habilitação dos concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes
presentes e membros da Comissão Permanente de LicitaçãolCPl.

4.1.2. Após a apreciação dos documentos exigidos, a Comissão Permanente de
Licitação/CPL declarará habilitados os licitantes que os apresentarem na
forma indiciada neste Edital;

4.1.3. Não havendo impugnações quanto a habilitação, os licitantes poderão,
unanimemente, desistir da interposiçáo de recursos, o que constará em Ata,
procedendo-se à abertura dos envelopes n." 02, dos concoÍTentes habilitados;

4.1.4. Aos concorrentes inabilitados seráo devolvidos os envelopes fechados
contendo as respectivas propostas, desde que náo tenha havido recursos ou
após sua denegação;

4.2. Propostas

4.2.1. Após a abertura dos envelopes de n." 02, a Comissão Permanente de
Licitação/CPl, divulgará aos licitantes presentes as condições oferecidas
pelos participantes habilitados, sendo as propostas rrrbricadas pelos mesmos e
membros da Comissão Permanente de LicitaçãolCPL.

4.2.2. A Comissão Permanente de LicitaçãolCPL poderá, a seu critério, exigir
comprovaçáo documental adicional de informações contidas nas propostas.

4.2.3. Será declarado vencedor o participante que oferecer o menor preço global,
dentro das condições exigidas no Edital. Obedecendo ao controle dos preços
unitários de cada item da planilha, no qual o critério de aceitabilidade como
preÇo máximo serão os contidos na planilha orçamentária do Projeto Básico.

4.2.4. No caso de empate entre duas ou mais pro1.)stas, a classificaçáo se fará
obrigatoriamente por sorteio, na presença de todos os licitantes.

4.2.5. Colocar-se-áo à disposiçáo dos interessados o resultado da licitaçáo e os
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4.1.5. Havendo interposiçáo de recursos, a Comissão Permanente de
Licitação/CPL suspenderá a sessáo lavrando-se Ata circunstanciada dos
trabalhos até entáo executados e comunicará, por escrito, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, aos licitantes habilitados, data, hora e
local de sua reabertura. Nessa hipótese os envelopes n." 02, devidamente
lacrados e rubricados pelos presentes, pennaÍleceráo, até que se reabra a
sessão, sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação/CPL.
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mapas de apuraçáo e classiÍicaçáo elaborados . segundo o critério de
julgamento.

s. ADJUDTCAçÃO r HOMOLOGAÇÃO:

5.1. Nâo havendo interposiçáo de recursos quanto ao resultado dalicitação, ou após o
seu julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão
Permanente de LicitaçãolCPl adjudicar o objeto da licitação ao vencedor,
submetendo tal decisáo a Prefeita Municipal.

5.2. A Prefelta Municipal, poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la, de oÍicio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim
justificar.

5.3. Não havendo recursos e homologada a licitaçáo seríl convocado o vencedor para,
no pÍazo de 05 (cinco) dias assinar o contrato e recebei a Ordem de Serviços.

5.4. Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido em 5.Q, a Prefeitura Municipal
convocará, segundo a ordem de classificaçáo, outro licitante, se náo preferir
proceder a nova licitação.

5.5. Atendida a convocação o licitante celebrará o contrato desde que aceite as mesmas
condições da proposta do concorrente desistente, inclusive quanto ao preço, de
acordo com o AÍt. 64 da Lei n." 8.666193 e suas alterações.

6. TNADTMPLEMEIYTO E SANçÕES:

6.7. O atraso injustificado no cumprimento do objeto do contrato sujeitará o
fornecedor à multa de mora correspondente a OO,5o/o ao dia, sobre o valor dos
produtos a serem fornecidos enquanto perdurar o inadimplemento.

6.2. Além de multa aludida em 6.1, a Prefeitura Munlcipal poderá garantida a prévia
defesa, aplicar ao licitante vencedor, na hipótese de i-^execuçâo total ou parcial do
contrato, as seguintes sanções:

6.2.1. Advertência

6.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da quantidade náo fornecida
dos produtos, nos casos que ensejam sua rescisão determinada por ato
unilateral e escrito da Prefeitura Municipal.

6.2.3. Suspensáo temporária de participar em licitaçáo e impedimento de
contratar com a Administraçáo por prazo náo superior a 02 (dois) anos.

6.2.4. Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administraçáo
pubica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

6.3. As sanções previstas nos subitens 6.2.1,6.2.3 e 6.2.4 poderáo ser aplicadas
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juntamente com a preústa em 6.2.2

7. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

7.1. O objeto desta licitação será recebido, pela Prefeitura Municipal, mediante Termo
de Recebimento DeÍinitivo que será lavrado pela Secretaria Municipal de
Administraçáo Geral, em até 30 (trinta) dias após a conclu§áo dos serviços, rtrr,avez
terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e
modiÍicações acordadas.

8. PAGAMENTO:

8. 1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de documento Íiscal
acompanhado das certidões de regularidade da empresa, devidamente atestada pelo
setor competente, em até 3O (trinta) dias, para que o licitante vencedor deverá na
oportunidade fornecer o número da conta e agência onde ocorrerá o crédito na
tesouraria da Prefeitura Municipal.

9. RECURSOS ADMINISTRATTVOS:

9. 1. Dos atos da administraçáo decorrentes da aplicaçáo 'este Edital, cabem

9.1.1. Recursos r:oprazo de 05 (cinco) dias úteis a contar daintimaçáo do ato da
lavratura da data, nos casos de:

a) habilitaçáo ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou renovaçáo da licitação;
df indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteraçáo

ou cancelamento.

9.1.2. Representaçáo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimação da decisão
relacionada com o objetivo da licitaçáo ou do contrato, de que não caiba
recurso hierárquico.

9.1.3. Pedido de reconsideração, de decisáo da Prefeitura Municipal na hipótese
do Inciso III, da alínea "Í" do art. 109 da Lei n" 8.666, no prazo de 10 (dez) dias
úteis da intimaçáo do ato.

1(). DOS RECURSOS ORçAMpUTr(ntOS:

1O.1. Os recursos orçamentários para fazer face às despesas desta licitação correrão
por conta da seguinte dotaçáo orçamentária:

. Unidade Orçamentária: O2.O4.OL - Secretaria Municipal de Administração.

. Projeto/Atividadez O4.L22.OOO2.2OL3.OOOO - Manutenção e Funcionamento da
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PIF

9.2. O recurso será dirigido a autoridade superior por intermédio do que praticou o ato
recorrido.
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Secretaria de Administração Geral.
Natureza da Despesa: 3.3.9O.39.OO - Outros Set'viços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

11. DAS DTSPOSTçÔES CpnAnS:

1 1. 1. Além das disposições desta Tomada de Preços, as propostas e os contratos delas
decorrentes sujeitam-se à Legislação vigente, Lei n" 8.666/93.

11.2. O licitante vencedor Íicará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões nas quantidades especificadas no Anexo I,
limitada as alterações até o limite de 25%o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
contratado.

11.3. A Administraçáo poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do artigo 49
da Lei n." 8.666193.

11".4. A Comissáo prestará todos os esclarecimentos e informações adicionais
eventualmente necessárias sobre o certame, na sede da Prefeitura Municipal, na
Rua São José, no 477, Centro - CEP: 65.678-000, estando disponíveis para
atendimento, no horário normal de expediente.

11.5. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação será a mesma
realizada no primeiro dia util subseqüente, no mesmo horário e local designado no
preâmbulo deste Edital.

11.6. O Edital e seus anexos ficaráo a disposição na CPL no endereço supra de 08:O0
às 12:00h, de segunda a sexta-feira, podendo ser consultado e adquirido
gratuitamente.

11.7. Para Íins de dirimir controvérsias decorrentes desta licitaçáo, será considerado
domicílio contratual eleito pelas partes, a Cidade de Sucupira do Riachão/MA,
sendo unicamente competente o respectivo Foro.

1 1.8 - Integram o presente Edital, independentemente de transcrição:

ANEXO I: Especificação do Objeto;
ANEXO II: Declaraçáo de inexistência de fato impeditivo da habilitaçáo;
ANEXO III: Declaraçáo de Aceitação as Condições do Edital;
ANEXO fV: Declaração de Cumprimento ao Art. 27 , inciso V, da Leí 8.6661931'
ANEXO V: Minuta do Contrato;
ANEXO VI: Minuta da ordem de serviços.

do

osé Warlen Barbosa da
PresidentelCPL

fevereiro de 2023.

Rua São José, N'479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338i0001-67
Fone/fax: (99) 3553- 1 098/1 0 1 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com



hê{eituro Municipolde

SUClJPIRA
DORü/ACI{AC)
Administrondo poro o povo

PERMANENTE DE I CPL

TOMADA DE PREÇOS N" O1I2O23|CPL

ANEXO I
ESPDCIFICACÃO DO OANATO

1 - FUNDAMEnTAÇÃO:
Em cumprimento a Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, é elaborado o presente para
que seja efetuada a contratação de assessoria e consultoria ao setor de convênios do
Executivo Municipal.

2 - O&rETO:
Contratação de empresa para prestaçáo de serviços de assessoria e consultoria ao setor de
Convênios do Executivo Municipal, em conformidade com este nstrumento.

2.L - JUSTIFICATTVA:
Este pedido tem a Íinalidade de atendimento das necessidades administrativas e
operacionais do setor de convênios do executivo municipal, visando uma melhoria nos
processos de capitação de recursos e demais etapas que vinculadas as transferências
voluntárias a municipalidade.

Apontamos ainda, náo conter no quadro de servidores da municipalidade, servidor com as
qualificações necessárias ao fiel cumprimento do objeto pretendido.

3 - DAS CONDrçÕES DE PARTTCTPAçÃO:
Poderão participar desta licitaçáo, os interessados que tenha ramo de atividade compatível
com o objeto pretendido e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentaçáo e requisitos mínimos de classificação das propostas, constantes deste Edital
e seus anexos.

4 - EXIGÊNCrA FUNDAMENTAL PARA FORMAçÃO DOS CUí'TOS:
Os preços adotados pela empresa interessada deveráo estar de acordo com os praticados no
mercado do Estado do Maranháo, especialmente com este documento, e neles deveráo estar
inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com, impostos, taxas, transporte,
fretes, depreciações, máo-de-obra, encargos sociais e quaisquer outras despesas inerentes à
prestação dos serviços.

s - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA:
A despesa decorrente do objeto desta licitaçáo correrá à conta de recursos especíÍicos,
consignados no orçamento do MunicÍpio, em conformidade com a seguinte dotaçáo
orÇamentária

Unidade
Orçamentária O2.O4.OL - Secretaria Municipal de Administração.

Função
Programática

04.122.OOO2.2O 13.0000 Manutençáo
Funcionamento da Secretaria de AdministraÇáo Geral.

e

Categoria Econômica 3.3.90.39.OO - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.

Rua São José, N' 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l .61 2.338/000 l -67

Fone/fax: (99) 3553- 1 098/1 0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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6- DOS

01

7 - CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO PARA FUTURA

\7 Foi realizada uma pesquisa de mercado para orçar o valor estimado da futura contratação;
consultando três empresas que atuam no ramo do objeto a ser licitado e pedindo a eles que
encaminhassem orçamento informal. Daí se extraiu uma média dos orçamentos recebidos
para apurar o valor estimado da futura contrataçáo.

8 - DA ÁNPE DE ABRANGÊT{CIA
A área de abrangência dos serviços a serem prestados, coÍTesponde todo o setor de
convênios da municipalidade.

9 - DO PRAZO PARA EXECUçÃO DOS SERVIçOS
O prazo para execuÇão dos serviços corresponde à data da assinatura do Termo de Contrato
e respectiva Ordem de Serviços até 31 /12/2023.

1() - DO CRONOGRAMA FÍSICO,FINANCEIRO
O desembolso para fazer face aos custos com a futura contrataçáo dos serviços correrá à
conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município para o exercício
de 2023, conforme legislaçáo vigente.

Rua São José, N" 479,CenÍro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE COIIVÊNIOS
QTD. V. UNIT.ITEM ESPECTFTCAçÃO DOS

sERVrÇOS
UND. V. TOTAL

Contrataçáo de empresa para
prestação de serviços de
assessoria e consultoria ao setor
de Convênios do Executivo
Municipal, compreendendo:
, Suporte e acompanhamento na
elaboraçáo de projetos,
pareceres, estudos,
planejamento e gestão de
convênios oriundos de recursos
Federais e Estaduais.
, Suporte e acompanhamento
nas etapas de cadastramento,
captaçáo, gerenciamento,
execução, fiscalizaçáo, prestaçáo
de contas inclusive "online" em
portais oÍiciais dos governos
federias e estaduais.

10 R$ 1 1.400,00 R$ 114.000,00
Mês

Valor Total Estimado pare o período de 1O (dezf meses: R$ 114.OOO,OO

Cotações Vl. Total da Cotação
Empresa A: R$ 11.900.00
Empresa B: R$ 11.300,00
Empresa C: R$ 1 1.0O0,0O

Média aritmética por mês: R$ 11.400,OO
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Sucupira do Riachão - MA, O3 de fevereiro de 2023.

José
Presidente da CPL

Aprovado em: 03/02 /2023.

Kléüa Maria Lima de Sousa
Secretária Municipal de

Administrltcão Geral

Rua Sào José, N'479, Centro - CEP: ó5668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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TOMADA DE PREçOS N" O1/2O23

ANEXO II

DECLARACÃO DE INIXISTÊNCIA

À
PRTFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃO . MA
Comlssão Permanente de Licitação/CPL

O signatário da presente, em nome da empresa com sede na
declara, sob as penas da lei, nos termos do § 2" do art. 32, da lei n'

8.666193, que após o seu cadastramento, nenhum fato ocoÍTeu que inabilite a empresa a
participar da Licitação acima em epígrafe, e que a mesma não existe pedido de falência ou
recuperaçáo judicial.

(Local e data)

(Nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal com a devida qualificação)
RG n' e CPF n"

.#rirk,.

rfuPi

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/00O1-67

Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0 I 9
E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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ANEXO III

DECLARACÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

À
PRTFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
Comissão Permanente de Licltação ICPL

A empresa com sede na 

-, 

inscrita no
CNPJ n' por intermédio de seu representante legal portador
da cédula de identidade no e do CPF n" , DECLARA, eü€
aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

(Local e data),

(Nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal, com a devida qualificaçáo)
RG n'e CPF n'

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0l 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com

YY
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ANEXO IV

DECLARAçÃO pB CUMPRIMEIITO DO XXXrrr do att. 7" da CF/88 clc o inclso V, do
att..27 da Lei ao 8.666193, Lel n" 9.864199 e Decreto no 4,9óA/2OO2.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO . MA
Comlssão Permanente de Licitação/CPL

representante legal, Sr(a) >>>>>>>>>>>>, portador (a) da carteira de identidade no

27 da lei 8.666, de 21de junho de 1993, acrescido pela lei n." 9.854, de 27 de outubro de
1999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigou ou insalubre e:

( ) não emprega menor de dezesseis anos;

( ) náo emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçáo de aprendiz.

Local e data

(Nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal, com a devida qualificação)
RG n' e CPF n"

Rua São José, N' 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0l .6 I 2.338/000 l -67
Fone/fax: (99) 3553- 1 098/1 0 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gmail,com
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ANT,(O V
MINUTA DO CONTRATO

MTNUTA DE CONTRATO DE PRTSTAçÃO DE
SERVrçOS QUE ENTRT Sr CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO
RrACHÃO, ESTADO DO MARAIIHÃO E A EMPRTSA
**********************

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ sob o n' 01.612.338/0001.67 situada na Rua São José,
n" 477, Centro - CEP: 65.678-000 - Sucupira do Riachão/MA, neste ato representada pela
Secretária Municipal de Administração Geral a Senhora ***************, brasileira,
portadora do RG sob o r1o ***************, inscrita no CPF sob o r1o *****'r'r*****, residente e
domiciliada nesta Cidade, doravante denominada simplesmente Contratante. E, de outro
lado a empresa *************, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ rlo *********,

com sede r1a *********, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, por
**rí*********, brasileiro, ***r<rí******, portador do RG n" *********** residente e domiciliado na
*********, doravante denominada simplesmente Contratada, e perante as testemunhas
abaixo nomeadas, Íirmam o presente Contrato, que se regará pela Lei Federal n" 8.666193,
e suas alterações, a legislaçáo que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se
anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa
para prestação de serviços de assessoria e consultoria ao setor de Convênios do Executivo
Municipal, em conformidade com Anexo I (Especificaçã"o do Objeto) e Proposta de Preços da
Licitante.

CLÁUSULA SEGUNDA - É de exclusiva responsabilidade da Contratada o pessoal
empregado nos serviços, o qual náo terá, com a Contratante, nenhum únculo empregatício.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratada se compromete, na execuçáo deste Contrato, a
observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da
aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos
necessários à execuçáo deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Os serviços ora contratados serão executados conforme os projetos e
especificações técnicas exigidas pela Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela
perfeita qualidade técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicaçáo dos materiais,
inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela
fiscalização da Contratante, devam ser refeitos.

CLÁUSULA SEXTA - A Contratante indicará um técnico como ;eu preposto, para exercer as
atividades de fiscalizaçáo dos serviços ora contratados.

Rua São José, N'479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ:01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/1 0 I 9

E-mail : prefeiturasuc upiradoriacbao@gmail.com
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CLÁUSULA SÉTIMA - A Contratada se obriga a atender, imediatamente, todas as
solicitações da fiscalizaçâo da Contratante, relativamente aos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada manterá perÍnanentemente, na direçáo dos serviços,
um profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa
que, direta e indiretamente com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitaçáo da
Contratante, que Íica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisáo.

CLÁUSULA NONA - O prazo de vigência do presente contrato é de 10 (dez) meses, contados
a partir da emissão do contrato e ordem de serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato só poderá ser objeto de prorrogação caso o
motivo apresentado esteja devidamente enquadrado no art.57, da Lei n" 8.666193, seja
justificado por escrito e condicionado a parecer prévio da Prefeitura Municipal.

PAR.ÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais acréscimos ou supressões que se fizerem necessár':s, até 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - Pela execuçáo dos serviços, a Contratante pagará á Contratada o
valor global de R$ (..................), com recursos oriundos da seguinte dotaçáo orçamentária:

Unidade Orçamentária:
Projeto/Atividade:
Natureza da Despesa:

PART{GRAFO PRIMEIRO - O prazo de pagamento será de até 3O (trinta) dias, contados a
partir da apresentaçáo da Nota Fiscal, acompanhada das Certidoes de Regularidades,
devidamente atestada pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais,
sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

A) Multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do
serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos.

B) Além da multa aludida na letra oA', à Contratante poderá, garantida
ampla defesa, aplicar ao Contratado, na hipótese de inexecuçáo total ou parcial da
obrigação, as seguintes sanções:

8.1) advertência;
8.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do

contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo Prefeito
Municipal;

8.3) Suspensáo temporária de participaçáo em licitaçáo e impedimento
de contratar com Administraçáo Pública, por prazo náo superior a 02 (dois)
anos;

B.4) Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com
Administraçáo Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçáo;

Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0 I .61 2.338/000 I -67

Fone/fax: (99) 3553- 1 098/l 0 1 9
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8.5) As sanções previstas nos subitens B.1, El.3 e t8.4, poderão ser
aplicadas juntamente com a prevista no 8.2.

CIÁUSULA DDCIIYIA S,EÉUNDA - Atém das penalídades jd declinadas e da obrigaçao de
refazer ou demolir as obras nd"o aprouadas pela fiscalização, a Contratada poderd ser
suspensa de licitar perante a Contratante, que também comuni.'ard o fato aos demais órgã"os
da Administraçã"o Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Por atraso no pagamento dás faturas, a Contratante
pagará à Contratada a multa diária de 0,337o (trinta e três centésimos por cento) sobre o
valor em atraso, até o limite de 1O% (dez por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Serão de direta e exclusiva responsabilidade da
Contratada:

I - Quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das obras e
serviços;

II - O uso indevido de patentes e registros;
III - Os fatos que, estando em mora a Contratada, decoÍTerem de caso

fortuito ou força maior e resultem na destruição ou daniÍicaçáo das obras em construção,
estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento DeÍinitivo
das obras e as indenizações e terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Contratada se comprom( e, na execuçáo do presente
Contrato, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município,
especialmente as de segurança publica e as Normas Técnicas da ABTN, bem como atender o
pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas,' da aplicação das leis
trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expediçáo de licença necessárria á
execuçáo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Durante a execução dos serviços, cumprirá à contratada a
execuçáo das seguintes medidas:
, Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações Íiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pelo contratante dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉffUe - A Contratante poderá declarar rescindido o presente
Contrato, sem que assista à parte inadimplente direito a qualquer indenização,
independentemente de aviso, notiÍicaçáo, interpelaçáo judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

I - falência, concordata ou dissolução da Contratada;
II - inadimplência de qualquer de suas cláusu1 s;
III - interrupção dos trabalhos pela Contratada por mais de 10 (dez) dias

consecutivos, sem motivos justificados;
IV - transferência do Contrato no todo ou em parte, sem prévia autorização

da Contratante;
V - utilizaçáo deste Contrato para caucionar qualquer operaçáo financeira,

sem prévia e expressa antorizaçâo da Contratante.

Rua São José, N' 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 0 I .61 2.338/000 I -67
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CUÁUSUI,A »ÉCfma OITAVA - As partes elegem o Foro da Cidade de São Joáo dos
Patos/MA, renunciando a qualquer outro, por mais priülegiado que seja, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas da interpretaçáo deste Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas que a
tudo assistiram.

Sucupira do Riacháo - MA, ** de ********* de *******.

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Rua São José, N" 479, Cenlro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3553- I 098/l 0l 9
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Nome:
CPF:



Pref êituro Municipol de

strondo poro o povo
DO
Admini

CO PERMANENTE DE lcPL

TOMADA DE PREçOS N" O1I2O23|CPL

ANEXO VI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 01/2O23|CPL.

A Prefeitura do Município de Sucupira do Riacháo, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ
sob o no O1 .6L2.338 l0OO1-67, AUTORIZA a empresa *****'k*' ***********, inscrita no CNPJ
sob o I1o ********************, a iniciar a execução dos serviços, conforme abaixo:

OB.IETO: Execução assessoria e consultoria ao setor de Conuênios do Execuüuo Municipal,
em conformidade com o Anexo I (Especificaçdo do Objeto)e Proposta de Preços da Licitante.

** ** *****

De acordo, em _, de _ de 2o.23.

Secretária Municipal de ************
Contratante

Contratada

Rua São José, N' 479, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.3.i8/0001-67
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