CÂMARA MUNICIPAL DE
CANDIDO MENDES - MA
Nº FOLHA ______________
RUBRICA ______________

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

EDITAL DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE
Nº 002/2020-CPL
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de assessoria contábil
TIPO: Menor Preço Global.
PREÂMBULO
MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES MA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL,
instituida pela portaria anexada ao processo, torna público aos interessados que fará realizar o processo
licitatório da modalidade CARTA CONVITE n° 002/2020 às 10h:30min do dia 02 de abril de 2020, destinada a
contratação de Escritório de Contabilidade para prestação de serviços de assessoria contábil, na forma da Lei
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.
1.2. Os envelopes de “Documentação” e “Proposta”, deverão ser entregues na sala da COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL, situada à Praça Senador Cândido Mendes, Nº 09 ,Centro - CÂNDIDO MENDES - MA - CEP:
65280-000, até às 10h:30min do dia 02 de abril de 2020.
1.3. A presente licitação para efeitos de julgamento será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as no3rmas contidas no presente Edital.
1.

1.1. A CÂMARA

2.

OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados na defesa dos interesses
da Câmara Municipal de Cândido Mendes perante os órgãos de controle, bem como assessoramento e
consultoria nas áreas de controladoria e auditoria no setor público, execução orçamentária, financeira,
patrimonial, para correta aplicação da legislação específica sobre responsabilidade fiscal e as normas internas
dos órgãos de controle de acordo com os serviços especificados no Anexo II - (Projeto básico).

3.

CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação as empresas convidadas e cadastradas na Câmara Municipal de
Cândido Mendes edital e que esteja, ou ainda, que manifestem interesse perante a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL, até as 24 horas antes da abertura da sessão, a todas as condições exigíveis para cadastramento
na forma da Lei n° 8.666/93.
3.2. Somente poderão participar desta licitação, as sociedades civis, constituídas na forma do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB e das normas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que
dispõem sobre organização e funcionamento do registro das sociedades de advogados.

4.

DAS RESTRIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Será vedada a participação de empresas:
4.1.1 Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com qualquer órgão público ou tenham sido por estes
declaradas inidôneas.
4.1.3 Empresas em consórcio.
4.1.4 Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão
ou entidade desta Administração Pública Municipal.
4.1.5 Empresas que se encontrem sobre falência, concordata, dissolução ou liquidação.

5.

CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO
5.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes a este
Convite Presencial.
5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, ou
por Carta Credencial, firmada pelo signatário da Proposta, com assinatura reconhecida por Cartório competente,
no modelo do ANEXO II deste Edital, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, nos termos do inciso IV, art. 11, do Decreto n.º
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3.555/2000.
5.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), deverá estar
acompanhado de cópia dos seguintes documentos:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante da empresa
interessada.
5.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Presidente da CPL, a cada Sessão Pública realizada.
5.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes,
dando-se início ao recebimento dos envelopes.
5.6. O credenciamento será conferido pelo Presidente da CPL a cada Sessão Pública realizada.
5.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.1. A falta desse documento somente
impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela representada durante o processo
licitatório.
5.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada do credenciamento na
forma de que trata o subitem 3.1, devendo comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos
indicados nos subitem 3.3 alíneas “a” e “b”.
5.9. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo
representante para mais de uma empresa.
5.10. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, somente para efeito do
disposto nos arts. 43 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, emitida nos termos do art. 8° da Instrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC n° 103, de 30/04/2007, pelo Registro
competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das proponentes pertencentes a esta
categoria empresarial.
6.

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará à Comissão de Licitação:
6.1.1 Credenciamento e declaração ou documento comprobatório de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte (entregar separadamente dos envelopes previstos nos itens 6.1.2 e 6.1.3);
6.1.2 01 (um) envelope devidamente fechado e lacrado, rubricado no fecho, contendo os documentos de
habilitação (Envelope nº 1) com as seguintes indicações, na parte externa:
NOME, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA LICITANTE.
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES – MA.
CARTA CONVITE nº 002/2020
ENVELOPE 1 - “DOCUMENTAÇÃO”.

01 (um) envelope devidamente fechado e lacrado, rubricado no fecho, contendo a Proposta de Preços
(Envelope nº 2) com as seguintes indicações, na parte externa:
6.1.3

NOME, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA LICITANTE.
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES – MA.
CARTA CONVITE nº 002/2020
ENVELOPE 2 - “PROPOSTA DE PREÇO”.
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DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente fechado
e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no item 6.1.3 deste Edital.
7.1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo próprio
licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal.
7.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Presidente da CPL procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo
a sua habilitação ou inabilitação.
7.3. A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação
comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:
7.3.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus atuais administradores;
c) No caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
7.3.2. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou
domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a: Certidão
Negativa de Débitos Fiscais.
Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, relativa a ISSQN –
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, através de:
Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
g) Comprovação de que empresa detém situação regular perante o INSS, com a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
h) Comprovação de que a empresa detém situação regular perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
7.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item 7.3.2, mesmo que esta apresente alguma
restrição, assegurado, todavia, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Presidente da CPL, para
reapresentação da documentação devidamente regularizada.
7.3.3.1. Este benefício será concedido somente às empresas que atenderem ao disposto no subitem 3.10 deste
edital.
7.3.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3, implicará em decadência do
direito à contratação, bem como a aplicação da suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo
período de até 02 (dois) anos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.3.4. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
7.
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documentos:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os
valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente
(ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante.
a.1) Excetua-se da exigência da alínea anterior o empresário individual (art. 18-A – LC 123/2006 c/c art.1.179,
§2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem habilitação em licitações cujo os objetos sejam para
o fornecimento para pronta entrega ou para locação de materiais (art. 3º do Decreto Federal nº 6.204/2007).
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
7.3.5. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:
a) ATESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado comprovando
que o fornece ou já forneceu serviços compatíveis com o objeto deste Convite.
b) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos termos do ANEXO III.
7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da Administração Pública
Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados nos subitens 7.3.1 (“a”, “b”, “c” e “d”) e
7.3.2 (“a” e “b”), obrigando-se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado da Declaração da
Inexistência de Fato Impeditivo da sua Habilitação, conforme o modelo do ANEXO IV deste Edital.
7.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, poderá o Presidente da CPL considerar o proponente inabilitado.
PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente,
com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:
a) Número do Convite, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados bancários tais como: nome
e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento;
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo
na empresa;
c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos lotes cotados, em conformidade com
as especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital;
d) Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas
ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;
f) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura dos
Envelopes;
8.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.
8.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
8.4. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
8.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades do art. 14 do Decreto 3.555/2000.
8.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título, devendo os serviços serem fornecidos sem quaisquer ônus adicionais.
8.
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9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
9.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei

nº 8.666/93.
9.1.1 Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO:
a) No local, hora e dia designados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes que comparecerem e
demais pessoas que desejarem assistir o ato, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO iniciará os trabalhos,
examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos membros e licitantes,
procedendo, a seguir, à abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO;
b) Os documentos contidos nos envelopes nº 01 (Documentação) serão examinados e rubricados pelos membros
da Comissão, bem como, pelos proponentes.
c) Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope nº 01 (Documentação),
através da pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida em ata, a pedido das
partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será assinada pelos membros da Comissão
e licitantes.
d) O julgamento da documentação para habilitação das proponentes será realizado no dia designado no
preâmbulo deste Edital. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma
será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa oficial para conhecimento de todos os
participantes.
e) Os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, após a
publicação do resultado no órgão da imprensa oficial, e, decorrido o prazo para interposição de recurso ou
julgado, se for o caso, este.
9.1.2 Critérios para julgamento da documentação:
a) Serão inabilitados à presente licitação os participantes, que:
a.1) Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras entrelinhas, cancelamento em partes
essenciais, sem a devida ressalva.
a.2) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item 7.1.
b) Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08(oito) dias úteis para
reapresentação de nova documentação.
9.1.3 Abertura dos envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS:
a) Os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS das proponentes classificadas serão abertos no mesmo local
mencionado no preâmbulo do Edital, pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na mesma, se houver
desistência expressa de interposição de recursos ou após decorrido o prazo para interposição de recursos ou
julgados os interpostos, cuja data e horário será comunicada através da órgão de imprensa oficial.
b) Uma vez abertas às propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer
providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às
exigências e formalidades previstas neste Edital.
c) As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelos proponentes e
será procedida a sua leitura.
d). Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope nº 02 (Proposta de Preços),
através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, devendo toda e qualquer declaração
pertinente constar da ata, que será assinada pelos membros da Comissão e pelos proponentes.
e). Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será encerrada, sendo o
resultado publicado através da imprensa oficial.
10.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Convite

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
10.2. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos
previstos no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, devendo ser entregue diretamente na COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, na Praça Senador Candido Mendes, nº9 – Centro, Candido Mendes/MA, não tendo efeito
suspensivo.
10.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
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10.4.

Caberá o Presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.5. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do certame.
10.6. A

entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na
plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
DOS RECURSOS
atos do Presidente da CPL neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da sessão pública
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese das
suas razões de recorrer.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste Convite,
importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Presidente da CPL ao vencedor.
11.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;
b) Habilitação ou Inabilitação da licitante.
11.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes,
ficam desde logo intimados a apresentarem contra razões também em 03 (dias) úteis, contados do término do
prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.5. Qualquer recurso contra a decisão do Presidente da CPL deverá ser entregue, no prazo legal, na CPL, no
endereço citado no subitem 8.1.1, terá efeito suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Presidente da CPL submeterá o recurso, devidamente informado, à
consideração da sua autoridade, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
11.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Presidente da
Câmara Municipal de Candido Mendes/MA poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a
contratação com a licitante vencedora.
11.

11.1. Dos

DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, o Presidente da Câmara Municipal de
Candido Mendes/MA, poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a
licitante vencedora.
12.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Câmara Municipal de Candido Mendes/MA
convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma
da minuta apresentada no ANEXO V, adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao
fornecimento dos serviços, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93.
12.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
12.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, o Presidente da CPL
convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os seus Documentos de Habilitação, devidamente
atualizados, nos termos do item 7 deste Edital, em sessão pública, a se realizar em hora e local previamente
informados, na qual o Presidente da CPL examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto
do certame.
12.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas.
12.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato.
12.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
12.

12.1.
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RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.
13.

13.1.

DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, após a comprovação de que a empresa contratada está em
dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas
de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da fatura,
devidamente atestada pelo setor competente. Será verificados também, sua regularidade com os Tributos
Federais.
14.

14.1.

DO LOCAL E FORMA DA EXECUÇÃO
Os serviços serão executados no escritório da empresa contratada, nas instalações da Câmara Municipal de
Cândido Mendes quando solicitado pelo órgão Parlamentar, bem como os profissionais terão que comparecer
as audiências e sessões dos órgãos de controle para representar a Câmara Municipal, e realizar internamento no
escritório as demandas solicitadas pelo parlamento Municipal.
14.2 A Contratada colocará a disposição da Contratante, no mínimo 03 (três) profissionais qualificados para
executarem os serviços objeto desta licitação.
15.

15.1.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no
Orçamento da Câmara Municipal de Cândido Mendes, classificada conforme abaixo especificado:
16.

16.1.

01 Poder Legislativo
01 Câmara Municipal de Candido Mendes
01.031.0020.2002 Manutenção e Funcionamento das atividades Legislativas
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, caracteriza o descumprimento total
das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos
licitantes remanescentes.
17.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma
estabelecida a seguir:
17.2.1 0,3% (três décimos por cento), por dia, sobre o saldo contratual, a partir do primeiro dia após o prazo
determinado para execução do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.
17.2.2 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 17.2.1.
17.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pela Câmara Municipal de Cândido Mendes ou, quando for o caso, cobradas
judicialmente.
17.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Câmara Municipal de Cândido Mendes poderá aplicar as
seguintes sanções:
17.4.1 Advertência;
17.4.2 Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 17.2.2, no percentual de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
17.4.3
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a 02 (dois) anos; e
17.4.4
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
17.4.5
A aplicação da sanção prevista no item 16.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades
dos itens 16.4.2 e 16.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na
execução do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
17.

17.1.
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expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
17.5. As sanções previstas nos itens 16.4.1, 16.4.3 e 16.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item
17.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
17.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 17.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela
oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.
17.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste Edital.
17.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Câmara Municipal de
Cândido Mendes.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
18.2. Fica esclarecido que as licitantes participantes deste processo sujeitam-se a todos os seus termos,
condições e normas, especificações e detalhes que se comprometem a cumprir plenamente,
independentemente de qualquer manifestação, escrita ou verbal.
18.3. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. No
caso de licitante, o prazo decairá para 02 (dois) dias úteis, devendo a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
18.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo
estabelecido no §2° do art. 41 da Lei 8666/93.
18.5. Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, aceito pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
18.6. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que, tendo-o aceito sem objeção,
vier, após julgamento desfavorável apresentar falhas ou irregularidade que o viciem, hipóteses em que tal
comunicação não terá efeito recursal.
18.7. Na hipótese de o processo licitatório vir a sofrer suspensão, os prazos de validade das propostas ficam
automaticamente prorrogados pôr igual número de dias em que o referido processo estiver suspenso.
18.8. O Presidente da Câmara Municipal de Cândido Mendes, independentemente de qualquer recurso ou por
sugestão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, poderá adiar ou revogar esta licitação ou anulá-la
por ilegalidade, sem que tenha obrigação de indenizar.
17.9 O presente Edital estará à disposição dos interessados com a comissão de Licitações da Câmara Municipal
de Cândido Mendes, sito à situada à Praça Senador Cândido Mendes, Nº 09 \ Centro \ CÂNDIDO MENDES - MA \
CEP: 65280-000, no horário de 8:00 as 12:00 horas. Onde poderão ser consultados gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.
17.10.
As licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto
a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na sede da Câmara Municipal de Cândido Mendes, no endereço e
horário mencionados no item acima, obedecendo aos seguintes critérios:
17.10.1 Não serão levados em consideração pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, quaisquer consultas,
pedidos ou reclamações relativas ao Edital, que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente
protocolados, ou via fac-símile, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes,
ressalvado o disposto no § 2° do art. 41 da Lei 8.666 de 1993;
17.10.2 Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Edital;
17.10.3 Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que tenham
adquirido o presente Edital.
17.10.4. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que recebe notificação e comunicar
qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
18.

18.1.

19.
19.1.

DOS ANEXOS
Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:
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ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Modelo de Carta Credencial
ANEXO III - Declaração de Pessoa Jurídica
ANEXO IV - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
ANEXO V - Minuta do Contrato

Cândido Mendes – MA, 26 de março de 2020.

FABIO SILVA DE PAIVA
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
1. OBJETO: Prestação de serviço de Assessoria Contábil para a Câmara Municipal de Candido Mendes/MA, nos
termos do anexo I.
2. JUSTIFICATIVA: As funções executivas constituem sua principal responsabilidade, cabendo-lhe, sobretudo, as
funções que caracterizam as chefias de alto nível, que são planejar, dirigir, coordenar, controlar e articular-se
com atores públicos e privados.
Considerando a inexistência de pessoal habilitado tecnicamente para exercer as atividades de assessoria dos
servidores desta casa no que se refere a execução orçamentária financeira e patrimonial e visando assegurar
maior segurança à Administração nas fases do processamento das despesas, empenhos, liquidação e pagamento
e a necessidade de se estabelecer uma perfeita rotina de trabalho e responsabilidade dos diversos setores da
área financeira, a formalização de processo e instauração de Procedimento Licitatório para contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria, Planejamento e Consultoria na área de
contabilidade pública é suma relevância a essa gestão que se inicia.
A consultoria deverá apoiar as atividades que demandam conhecimento técnico especializado na área financeira,
contábil e administrativa de forma conjunta com os servidores municipais, possibilitando a transferência de
tecnologia e de conhecimento.
3.

01

A presente licitação tem por objetivo a
Contratação de Pessoa Jurídica para
MÊS
prestação de serviços de assessoria
contábil.

09

11.500,00

103.500,00

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os trabalhos serão executados por profissionais especializados na área de
Contabilidade, nas dependências da Câmara municipal ou em escritório próprio, com a participação direta dos
servidores envolvidos.
A empresa contratada deverá fornecer sistema de contabilidade aplicada ao setor público onde serão registrados
todos os atos e fatos contábeis da Câmara Municipal, sendo todos os custos de implantação e manutenção de
sua inteira responsabilidade.
Os dados do sistema informatizado são de propriedade da Câmara Municipal, devendo a empresa entregá-los a
qualquer momento que requisitada.
4. DOS PRAZOS: O prazo para a execução dos trabalhos será até 31/12/2020, contados a partir da assinatura
do instrumento contratual, podendo ser prorrogado conforme interesse da administração.
5. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo em até 30 (trinta) dias corridos a
contar da documentação fiscal/fatura devidamente liquidada junto com certidões fiscais negativas.
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Anexo I
1. ASSESSORIA CONTÁBIL.
Prestação de serviços especializados na área de Assessoria e Consultoria Orçamentária, Contábil e Financeira a
Câmara Municipal de Candido Mendes - MA.
1.1 ESPECIFICAÇÃO: Assessoria nas exigências legais nas peças de planejamento público, sendo Plano
Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, abertura de créditos adicionais e especiais, Orçamento Anual;
Supervisão da escrituração de todos os atos e fatos relativos ao orçamento e variações patrimoniais em meio
eletrônico.
Orientar o cumprimento das exigências dos normativos inerente a contabilidade aplicada ao setor público, em
especial: tratamento contábil aplicável aos impostos e contribuições; mensuração de ativos e passivos;
reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão; provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes; operação de crédito; regime próprio de previdência social; inscrição de
restos a pagar; transferências voluntárias;
Analisar e prestar consultoria na elaboração de balanços, relatórios e anexos exigidos pela lei de responsabilidade
fiscal (lei 101/2000), lei 4.320/64 e demais normas pertinentes, conforme descrição a seguir: balanço
orçamentário, balanço financeiro , demonstração das variações patrimoniais, balanço patrimonial,
demonstração dos fluxos de caixa, relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal;
Auxílio na elaboração balancetes analíticos de receita e despesa, razão, diário, apresentados por grupos de
contas, de forma analítica e sintética;
Efetuar acompanhamento da execução orçamentária para análise e avaliação do cumprimento da meta de
superávit orçamentário e financeiro;
Atendimento as exigências da prestação de contas emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;
Prestar consultoria nas áreas técnicas de: planejamento, tesouraria, finanças e contabilidade;
Acompanhar a realização de audiência pública em atendimento a normativos legal, junto à Câmara Municipal;
Emissão de pareceres sobre consultas dessa Municipalidade a respeito dos assuntos e objetos ligados à gestão
Orçamentária, Contábil e Financeira;
Cumprimento dos requisitos legais, por meio de sistema informatizado de contabilidade, com observância as
normas as NBCs – Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como das instruções e recomendações emitidas por
órgãos de controle interno e externo.
Verificação, atualização e implantação das diretrizes e exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública
– NBCASP;
Acompanhar a implantação do sistema de custos que possibilitará avaliar e acompanhamento dos aspectos
relacionados à gestão da Câmara Municipal, enfocando a utilidade gerencial da contabilidade, em atendimento
ao parágrafo 3º do art. 50 da Lei Complementar 101/2000;
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ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
A
Câmara Municipal de Candido Mendes/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONVITE N°
Na qualidade de representante legal da empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
____________________ credenciamos o Sr. __________________________-, portador da CI n.º
_____________ e do CPF n.º __________________, para nos representar na licitação em referência, com
poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada.
Local e data
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Ref.: CONVITE
A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Local e data
Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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CONVITE Nº

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º ________________, sediada
na ____________________(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos
termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a
inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIDO
MENDES/MA E A EMPRESA...............................

A CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.390.110/0 0-03, situada
na Praça Senador Candido Mendes, nº9, Centro Candido Mendes/MA, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado por seu titular, __________________________________, RG nº _________, CPF nº
_____________, residente nesta Capital, e de outro, a empresa _______________________________, inscrita
no CNPJ sob o nº _____________, Inscrição Estadual nº _____________, situada na __________________,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ______________________________, RG nº
___________, CPF nº _______________, têm, entre si, ajustado o presente, RESOLVEM celebrar o presente
Contrato para ........................, decorrente da licitação na modalidade Convite e do Processo Administrativo n.º
____/2020, com na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e do
Decreto nº 3.555/2000, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato ____________________________, conforme as especificações
constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital do Convite nº ___/2020, proposta da CONTRATADA e
demais documentos constantes do Processo nº..............................
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1. O valor do presente contrato é de R$____( ) estando inclusos todas as despesas que resultem no custo da
entrega dos serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos e
quaisquer outras despesas, que incidirem na entrega dos serviços.
2.2. O preço pelo qual está sendo contratado o objeto deste ajuste será fixo e irreajustável.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato, de acordo com as determinações contidas no
Termo de Referência, ANEXO I do Convite nº ___/2020 e da proposta vencedora, que integram este Contrato
independente de transcrição.
3.2. Constituem ainda obrigações da CONTRATADA:
a) Proceder à entrega dos serviços adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as especificações
constantes dos itens do Termo de Referência parte deste contrato e da sua proposta comercial;
b) Providenciar a troca, às suas expensas, dos serviços entregues com defeitos e que não correspondam às
especificações solicitadas;
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa
ou dolo durante o período de execução dos serviços, não implicando co-responsabilidade do Poder Público ou
de seus agentes ou prepostos;
d) Manter inalterados os preços e condições propostas;
e) Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros, taxas, fretes e demais
encargos que venham incidir na entrega dos serviços;
f) Lançar na nota fiscal as especificações dos serviços, de modo idêntico àquelas constantes do objeto deste
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Termo de Referência;
g) Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos serviços sem a prévia e expressa anuência da
contratante;
3.3. Caso o(s) serviço (s) não corresponda ao exigido no Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da
possibilidade da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90), garantido o contraditório e a ampla defesa.
4.CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
4.1. O CONTRATANTE fica obrigado a:
a) Exercer a fiscalização da entrega dos serviços, por servidor ou comissão, especialmente designado pela
Câmara Municipal de Candido Mendes/MA;
b) Proceder aos pagamentos devidos à licitante vencedora;
c) Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa proceder à execução dos serviços
dentro do estabelecido neste Termo de Referência;
d) Rejeitar os serviços que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
e) Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente.
5. CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
5.1. Será lavrado instrumento contratual que terá vigência até 31/12/2020 a partir de sua assinatura, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do
art. 78, da Lei n.º 9.579/12, bem como o prazo de execução, que coincidirá com o mesmo da vigência.
6. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO
6.1. A empresa vencedora antes de iniciar a execução dos serviços, além de observar as orientações da
CONTRATANTE, deverá apresentar os equipamentos, para aprovação do Setor Solicitante no prazo de até 07
(sete) dias da assinatura do contrato;
6.1.1. A empresa vencedora ficará ciente que seus serviços fornecidos somente serão recebidos integralmente
e definitivamente, se atenderem as especificações de qualidade do pedido, sendo que qualquer defeito a
mesma se obrigará quanto a sua correção;
6.1.2. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los
no prazo
delimitado pela CONTRATANTE, observadas as exigências estabelecidas para a prestação.
6.2. Na impossibilidade de serem trocados os serviços rejeitados, o valor correspondente será descontado da
importância mensal devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
6.2.1. Na hipótese de glosas e/ ou incorreções de valores, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a
correspondente retificação, inclusive, para a emissão de nota fiscal / fatura.
6.3. Caso ocorra alguma dúvida por parte da CONTRATADA, quanto à especificação do pedido, estará à
disposição no Setor Solicitante para prestar esclarecimento.
6.4. O Objeto deverá ser executado nas Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e
Assistência Social, pertencentes à Câmara Municipal de Candido Mendes/MA - MA, situado na Praça Senador
Candido Mendes, nº9, Centro, Candido Mendes - MA.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE no período de 30 dias, após a data da execução dos serviços,
em moeda corrente nacional, mediante Transferência Eletrônica Bancária para a conta da CONTRATADA.
7.2. Será verificada a regularidade do cadastramento e habilitação parcial da Contratada perante o departamento
de cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de Candido Mendes/MA no ato do pagamento.
7.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas
condições de habilitação.
7.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos serviços
fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.
7.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição
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no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de Candido
Mendes/MA, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas
emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
7.6. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Câmara Municipal de Candido Mendes/MA, de forma
parcelada, de acordo com a solicitação da Prefeitura, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados
pelo setor responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, CNDT e Certidão
de Regularidade com a Fazenda Federal. De acordo com o cronograma acima.
7.7. Os pagamentos realizados com atraso serão atualizados monetariamente, até a data de sua liquidação,
observada a variação do IGPM. A título de mora, os pagamentos poderão ainda ser acrescidos ainda de juros de
0,5(meio por cento) ao mês ou frações (pro rata die).
7.8. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir
da sua reapresentação, devidamente regularizados.
7.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA os eventuais
débitos, inclusive relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.
7.10. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, ou ainda, quando a empresa deixar
de apresentar os documentos discriminados no subitem 6.1. desta clausula.
7.11. Por ocasião do pagamento a CONTRATANTE efetuará as retenções determinadas em lei.
7.12. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples e pretenda utilizar-se da hipótese de não-retenção prevista
no inciso XI do art. 25 da Instrução Normativa n.º 306/2003 da Secretaria da Receita Federal, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, declaração nos moldes preconizados no art. 26 daquele regulamento.
7.13. Os preços firmados neste Contrato serão fixos e irreajustáveis consoante dispõe a Lei.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo
ou transferi-lo, no todo ou em parte.
9. CLÁUSULA NOVA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS OBJETOS CONTRATADOS
9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor atualizado do contrato.
9.2. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato,
respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
10.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução das condições estabelecidas,
ou execução insatisfatória da Prestação do serviço, atrasos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á a
CONTRATADA às seguintes penalidades:
10.2.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas e a
determinação de adoção das necessárias medidas de correções;
10.2.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do serviço não realizado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso superior a 30 (trinta) dias, com a
conseqüente rescisão do contrato.
10.2.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela Câmara Municipal de Candido
Mendes/MA e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos nos termos da lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 3.555/2000.
10.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Candido Mendes/MA caso a contratada
descumpra as condições estabelecidas neste Edital, apresente declaração falsa, não mantenha a Proposta, enseje
o retardamento da execução do objeto contratado, falhe ou fraude na execução do contrato, comporte-se de
modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
10.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de Fornecedor da Câmara
Municipal de Candido Mendes/MA.
10.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será automaticamente
descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer jus.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do Orçamento do Estado no exercício
de 2020, cuja as despesas correrão à conta da Dotação Orçamentária seguinte:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. O Contrato poderá ser rescindido:
a) nos casos enumerados nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação processual em vigor.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS NOTIFICAÇÕES
13.1. Qualquer comunicação das partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo
consideradas comunicações verbais.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
14.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Município, após sua
assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
15. CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
15.1. Fica eleito o Foro desta cidade de Candido Mendes - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes, por seus
representantes legais, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.
Candido Mendes(MA),....... de .............. de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome: __________________________ Nome: __________________________

1.

