TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 – CPL
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI torna público que, às 14:30 horas do
dia 23 de fevereiro de 2021, na Sala de Sessão na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida
Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, Cajarí/MA, serão recebidas a Documentação e
Propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à TOMADA DE PREÇOS em epígrafe,
em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, de interesse
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI, nos termos da Lei n°. 8.666/93, tendo em vista
o que consta do Processo Administrativo n°. 06/2021 - SECAF, e atendidas as
especificações e formalidades seguintes:

1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em consultoria e
assessoria técnica na área de licitações, bem como implantação do Pregão Eletrônico no
Município de Cajarí/MA, conforme especificações no Projeto Básico, anexo I do edital.
1.2. O valor máximo para a contratação dos serviços objeto desta licitação é de R$ 216.000,00
(duzentos e dezesseis mil reais).
1.3. A execução do serviço, objeto deste contrato, se dará no prazo de 12 (doze) meses,
renováveis por até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93.
2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
2.1. As empresas cadastradas como fornecedoras junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJARI ou outro órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios ou,
ainda, quando não cadastradas, que atendam perante a Comissão, até o terceiro dia anterior
à data do recebimento dos envelopes, às condições para cadastramento, na forma dos artigos
28 ao 31 da Lei n.º 8.666/93 e exigências constantes no artigo 32, “caput” e §2º da referida
lei.
3. DOS IMPEDIMENTOS
3.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente desta licitação:
3.1.1. Pessoa natural ou jurídica que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o
Município de Cajari ou qualquer de seus Entes da Administração Direta, Indireta ou tenham sido
declaradas inidôneas pela Administração Pública.
3.1.2. Empresas que tenham sócio, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou
dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, ou que estejam cumprindo
a penalidade aludida no subitem 3.1.1.
3.1.3. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas.
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3.1.4. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
3.1.5. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação.

4. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
4.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de Preços
no dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes lacrados, em
cuja parte externa, além da razão social e endereço, estejam escritos:
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, Cajarí/MA.
TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2021 - CPL
Envelope n°. 1 – “Documentação de Habilitação”
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, Cajarí/MA.
TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2021 - CPL
Envelope n°. 2 – “Proposta de Preços”
4.2. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos
envelopes, deverão apresentar junto à COMISSÃO, credencial do seu representante legal, com
a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento
Público, como Carta Credencial, firmada pelo representante da Empresa, com cópia da cédula
de identidade de credenciado, nos termos do modelo do ANEXO II deste Edital, com firma
reconhecida em cartório. O signatário da Credencial deverá comprovar a condição de
responsável pela empresa.
4.2.1. O instrumento de Credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato
Constitutivo ou contrato Social da empresa, com todas as alterações que identifiquem seus
sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura, e cópia da cédula de identidade dos seus sócios.
4.2.2. O Credenciamento será conferido pela Comissão Permanente de Licitação, a cada
Sessão Pública realizada.
4.2.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 4.2. A falta desse
documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela
mesma durante o processo licitatório.
4.2.4. O licitante que comparecer representado por seu sócio ou dirigente, fica dispensado do
credenciamento de que trata o subitem 4.2, devendo comprovar esta qualidade através do
Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente e cópia da cédula de identidade.
4.2.5. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.
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4.3. Para comprovação de condição de microempresas, as mesmas deverão apresentar a
Declaração da licitante, sob as penas da lei, no caso de ME e EPP, que cumpre os requisitos
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, respectivamente,
e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações, acompanhado da certidão
específica emitida pela junta comercial.
4.3. Os documentos apresentados em cópias ilegíveis, ainda que autenticadas, não serão
considerados válidos para a análise da Documentação e Proposta. Não serão consideradas
Documentação e Propostas apresentadas por via postal, internet ou fac-símile.
4.5. DOCUMENTAÇÃO: O Envelope N.º 01 deverá conter, em via única, obrigatoriamente,
no original ou cópia previamente autenticada por servidor da CPL ou cartório, os documentos
seguintes:
4.5.1. Relativa à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal:
a) Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJARÍ ou por órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou de outros Municípios, ou
recibo de entrega à COMISSÃO, com data de antecedência mínima de três dias do recebimento
dos envelopes, dos documentos exigíveis para o cadastramento, consoante o disposto no item
2.1 deste Edital e no artigo 32, § 2º, da Lei nº. 8.666/93.
b) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua Habilitação,
na forma § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente
proprietário ou procurador, nos termos do modelo ANEXO III, deste Edital.
c) 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 IV, se o empregador for pessoa jurídica.
d) Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no caso de pessoa
física;
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
f) Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País;
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h) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União
e Previdenciária:
i) Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da licitante,
emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier
expresso o prazo de validade, mediante a:
•
•

Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou, Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa.
Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa.

j) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante,
emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso
o prazo de validade, mediante a:
•
•

Certidão Negativa de Débitos Fiscais, referente ao ISSQN, ou, Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa.
Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa;

k) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
l) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
m) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
4.5.2. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo
distribuidor da pessoa física.
a.1) Não havendo prazo de validade expresso na Certidão Negativa de Falência,
Concordata ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial será válida aquela que foi expedida
a menos de 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da
data de sua apresentação;
b.1. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá ser superior a 1 (um):
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Índice de Liquidez = Ativo Circulante/Passivo Circulante
b.2. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) no índice de
liquidez, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a
administração, Capital Social mínimo no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de
índices oficiais.
b.3. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço
Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente
anterior à data de apresentação da proposta.
b.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário,
para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na
documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.
b.5 Os índices deverão ser apresentados em papel timbrado e assinado pelo representante legal
e contador habilitado.
4.5.3. Relativa à Qualificação Técnica:
a)

Prova de que possui em seus quadros profissional detentor de diploma de nível superior
com experiência comprovada na implantação do pregão eletrônico;

b) A comprovação do vínculo profissional do profissional mencionado nas alínea “a” será feita
mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou
mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho
ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região
competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou ainda Declaração
de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaração de anuência expressa do profissional;
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b.1) quando o profissional indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será feita
através do Ato Constitutivo da empresa, conforme o caso;
b.2) o profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverá
ser o responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto
desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que previamente aprovada.
c) Atestados ou Certidões emitidos por pessoa jurídica do direito público ou privado, com nome
e assinatura legível do signatário, que comprove experiência no objeto licitado e na
implantação do pregão eletrônico em município de porte similar ou em ente federativo
de porte superior (Estado-membro ou União), podendo ser apresentado em original ou em
cópia autenticada.
4.6. Não será concedida a prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos exigidos,
salvo no caso de licitante que comprove nos termos do item 4.3 deste Edital, a sua condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte, cujos documentos apresentados para
efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item 5.5.1, tenham alguma
restrição. A esta licitante, conforme estabelecido no § 1º, art. 43 da Lei Complementar
123/2006, fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Comissão, para reapresentação da documentação devidamente regularizada. A Comissão
reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e
julgar necessário.
4.6.1. A não reapresentação da documentação devidamente regularizada no prazo previsto
neste item 5.4.6 implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação.
4.7. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários
à Habilitação, em forma legível e inequívoca, bem como o atendimento de esclarecimentos
posteriores solicitados pela Comissão.
4.8. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e
não será devolvida à proponente.
4.9. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da Proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

4.10. PROPOSTA DE PREÇOS – O Envelope Nº 02
O envelope n.º 02 deverá conter Proposta de Preços digitada ou impressa por qualquer meio
usual, em papel timbrado do licitante, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas
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partes essenciais, de modo a não ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores,
devidamente datadas e assinadas por representante legal da licitante, numerada
sequencialmente, com o seguinte conteúdo:
a) Carta Proposta com qualificação do licitante, com indicação do nome, endereço, CNPJ/MF,
telefone/fax etc.; assinada por diretor (es) ou pessoa(s) legalmente habilitada(s), em papel
timbrado, indicando o nº do edital, o prazo de execução e o preço global proposto para os
serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em reais;
b) Declaração expressa de que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas
necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de
acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente e que cumprirá todos os prazos
estabelecidos no Edital e seus Anexos.
c) Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data
de entrega dos envelopes.
4.11. A Proposta de Preço deverá ser formulada de acordo com as especificações deste Edital.
4.12. Na simples apresentação da Proposta a licitante se submete a todas as cláusulas e
condições deste Edital. A Proposta uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a, caso seja
vencedora, ao cumprimento do seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão, consoante dispõe o § 6º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.
4.13. Após a apresentação da Proposta, em nenhuma hipótese poderá a mesma ser alterada,
seja quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em
modificação dos seus termos originais.
4.14. Na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da Proposta fica
automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.
4.15. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, e não se considerará também qualquer
oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das
demais licitantes.
5. DO PROCEDIMENTO
5.1. Julgamento da Habilitação
5.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope n.º 01, contendo a
documentação relativa à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelas
licitantes presentes e pelos Membros da Comissão. Nessa mesma Reunião, a critério da
Comissão, poderão ser analisados os documentos e anunciado o resultado da habilitação ou
designados dia, hora e local certos para a divulgação.
5.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará Habilitadas as licitantes que
os apresentarem na forma exigida neste Edital e Inabilitadas as que não atenderem a essas
exigências.
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5.1.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o
conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.
5.1.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a Comissão poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, consoante dispõe o § 3º do artigo
48 da lei nº 8.666/93.
5.1.5. Do resultado da Habilitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação do ato ou da lavratura da Ata.
5.1.6. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de recorrer do resultado da
Habilitação, o que constará em ata, procedendo-se então à abertura dos Envelopes n.º 02
das licitantes habilitadas.
5.1.7. Às inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados, contendo as propostas, desde
que não tenha havido recurso, ou após seu julgamento.
5.1.8. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item anterior, a Comissão
suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e
comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, às licitantes
habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os Envelopes de n.º 02,
devidamente fechados e rubricados pelas presentes, permanecerão até que se reabra a sessão,
sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão.
5.1.9. Envelopes de Propostas das licitantes inabilitadas não reclamados no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da Adjudicação, serão destruídos independentemente de notificação à
interessada.
5.1.10. Ultrapassada a fase de Habilitação das concorrentes e abertas as Propostas, não cabe
mais desclassifica-las por motivo relacionado com a Habilitação, salvo em razão de fato
superveniente ou só conhecido após o julgamento das propostas.
5.2. Julgamento das Propostas
5.2.1. Ultrapassada a fase de Habilitação, serão abertos os Envelopes de nº 02, divulgando a
Comissão, às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas,
sendo as Propostas rubricadas por estas e pelos Membros da Comissão.
5.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocar as licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento.
5.2.3. O julgamento e classificação das Propostas serão feitos, pelo critério de Menor Preço
Global.
5.2.4. Será julgada desclassificada a Proposta que:
a) Não atender integralmente às exigências contidas neste Edital.
b) Apresentar preço superior ao valor máximo estabelecido neste Edital, ou
manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que não venha a ter
demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto.
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5.2.5. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso,
predominarão os últimos, independentemente de consulta à licitante.
5.2.6. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e depois de
obedecido o disposto no parágrafo 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate,
por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
5.2.7. As propostas de microempresas e de empresas de pequeno porte que forem
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, serão
consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser convocadas
na ordem de classificação, uma na falta da outra, para apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, se for do seu interesse, situação em que após
análise desta, poderá ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.
5.2.7.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais bem
classificada não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.2.8. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissão poderá fixar às licitantes
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Proposta.
5.2.9. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o
conteúdo ou a idoneidade da Proposta não será causa de desclassificação.
5.2.10. Mediante publicação no Quadro de Aviso da Prefeitura, será colocado à disposição dos
interessados o resultado da Licitação, cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data da publicação do aviso ou da intimação do ato.
6. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
6.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação ou após o seu
julgamento, será feito relatório circunstanciado, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da
Licitação à vencedora, submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado.
6.2. Homologada a Licitação, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, assinar o contrato, na forma da minuta, ANEXO V deste Edital.
6.3. Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido no item 6.2, o titular do órgão
interessado convocará, segundo a ordem de classificação, outra licitante, se não preferir
proceder à nova Licitação.
6.4. À licitante convocada, em substituição à primeira, será adjudicado o objeto da Licitação e
com ela será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da Proposta
vencedora, inclusive quanto ao preço, de acordo com o art. 64 da Lei n.º 8.666/93.
6.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o desatendimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a pena de suspensão
temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, além da incidência de multa na ordem de 5% (cinco
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por cento) do valor estimado do Contrato.
6.6. O titular do órgão interessado poderá revogar a Licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.
6.7. Constam da Minuta do Contrato que compõe o ANEXO V, as condições e forma para a
execução do objeto ora licitado, tais como, recebimento e entrega dos serviços, pagamento,
sanções, rescisão, e demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante deste
Edital.
7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1. Dos atos da Administração, decorrentes esta Licitação, cabem:
7.1.1. Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da
ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação da licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
d) rescisão do contrato.
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
7.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão
relacionada com o objeto da Licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
7.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão do titular do órgão interessado, na hipótese do §
3º do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
7.2. O recurso será dirigido ao titular do órgão interessado por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação – CPL.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com
base na Lei 8.666/93.
8.2. As licitantes 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.
8.3. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da
lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes. No caso de licitante, o prazo será de 02 (dois) dias úteis, devendo a Comissão
julgar e responder à Impugnação em até 03 (três) dias úteis.
8.4. 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 § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
8.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que o tendo
aceitado sem objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidade
que o viciariam, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito recursal.
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8.6. Constatada declaração ou documentação falsa, ou atos ou fatos que desabonem a
idoneidade financeira, técnica ou Administrativa da licitante, após inspeção da Comissão, a
licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8.7. Em qualquer fase desta Licitação é facultada à Comissão, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originalmente nas propostas.
a) Não serão levados em consideração pela Comissão, quaisquer consultas,
pedidos ou reclamações relativos ao Edital que não tenham sido formulados por
escrito e devidamente protocolados, ou por fax, até 05 (cinco) dias úteis antes da
data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no § 2º do
Art.41 da Lei n.º 8.666/93.
b) Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais entre as partes.
c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos as demais firmas
que tenham adquirido o presente Edital.
8.8. As despesas para atender ao objeto desta Tomada de Preços ocorrerão por conta da
seguinte Dotação Orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FONTE DE RECURSO: 02.02.01 04.122. 0003.2009.0000 – Manutenção e Funcionamento das
Unidades Administrativas
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA
JURIDICA
FUNDO MANUT. DESENVOLVIMENTO EDUC. BASICA - FUNDEB
FONTE DE RECURSO: 02.07.01 12.361. 0019.2030.0000 – Manut. das Atividades do FUNDEB
40%- ADMINISTRATIVO
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA
JURIDICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FONTE DE RECURSO: 02.09.01 10.301. 0024.2040.0000 – Manut. do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PAC
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA
JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE DE RECURSO: 02.10.01 08.122. 0003.2009.0000 – Manutenção e Funcionamento das
Unidades Administrativas
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA
JURIDICA
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8.9. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente
de Licitação – CPL, situada no Prédio da Prefeitura Municipal de Cajari/MA de 2ª a 6ª feira
(exceto feriados), no horário das 08:00h às 12:00h. O Edital poderá ser consultado e obtido
GRATUITAMENTE no site: www.cajari.ma.gov.br/portal ou cópia impressa mediante o
recolhimento da importância de R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da reprodução, para dúvidas e
informações através do e-mail: licitacoescajari@gmail.com.
8.10. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificação e
ainda, comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação
encaminhada ao endereço fornecido.
8.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o dia do vencimento.
8.12. Não havendo expediente no dia marcado para o recebimento e abertura dos envelopes,
ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo
manifestação em contrário da CPL.
8.13. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes Anexos:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II – MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

Cajarí - MA, 04 de fevereiro de 2021.

Elisângela Pinheiro Diniz de Jesus
Presidente da CPL

ANEXO I – PROJETO BÁSICO
1. OBJETO
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1.1.
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em consultoria e
assessoria técnica na área de licitações, bem como implantação do Pregão Eletrônico no
Município de Cajari/MA, conforme especificações no Projeto Básico, anexo I do edital.
2. JUSTIFICATIVA
2.1.
Considerando as inovações trazidas pelo Pregão Eletrônico e pela nova lei de licitações
e a necessidade de se respeitar os princípios constitucionais da transparência, da legalidade e
da eficiência e da impessoalidade inscritos no art. 37 da Constituição Federal.
2.2.
Considerando a necessidade de se promover o controle e a especialização das atividades
administrativas e de se garantir excelência, isonomia e celeridade na tramitação dos certames.
2.3.
Considerando que a atual gestão enfrenta um contexto de limitação de pessoal
especializado e infraestrutura deficitária ante os abalos orçamentários ocasionados pela
pandemia da COVID-19.
2.4.
Considerando o compromisso da atual administração com a legalidade e com o modelo
de gestão por desempenho;
2.5.
Considerando que a utilização do pregão na forma eletrônica é obrigatória quando do
recebimento de recursos provenientes de transferências voluntárias, tais como convênios e
contratos de repasse, conforme art. 1, §3°, do Decreto Federal n° 10.024/2019;
2.6.
Por fim, considerando ainda que o município não implementou o pregão eletrônico nos
termos e parâmetros do Decreto Federal n° 10.024/2019: lança-se mão do presente Projeto
Básico.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. O procedimento licitatório para o objeto deste projeto será disciplinado pela Lei nº 8.666,
21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações
aplicáveis à matéria.
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
4.1.

Devem ser prestados os seguintes serviços:

a) atender às consultas (ilimitadas) da área de licitação (esboços ou minutas de: leis,
decretos, regimentos, regulamentos, portarias pertinentes);
b) orientar e recomendar gestão de processos, procedimentos e ritos de trabalho;
c) Recomendações para possível remodelamento do setor de licitações e compras;
d) Orientar os servidores, sempre que necessário, no sentido de desenvolver atitudes,
habilidades e competências técnicas para os procedimentos licitatórios;
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e) Manter a Contratante atualizada no tocante às edições de novas normas legais (Emendas
Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias, Resoluções,
Instruções e demais atos);
f) Emitir, se necessário, notas técnicas para alertar e/ou esclarecer dúvidas ou ainda, para
corrigir eventuais falhas detectadas nas visitas;
g) Prestar consultoria e orientações ao setor de licitações quanto a como elaborar editais
de licitação; definir modalidades de licitações; identificar orçamentos; estruturar termo
de referência; realizar dentro da Lei pesquisas de mercado, publicações e termos
contratuais de modo que esta possa ter documentos compatíveis com as exigências do
controle externo;
h) Orientar como proceder ante a recursos administrativos e o impacto de ações judiciais
no certame;
i) Orientar a comissão permanente de licitações e a equipe do Pregoeiro quanto dúvidas
de como proceder em julgamento das propostas, elaboração de atas e demais
procedimentos;
j) Orientações na manutenção das licitações nos sistemas próprios do Município e dos
sistemas de controle como o SACOP (TCE/MA);
5.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

5.1 Para julgamento e classificação da Proposta deverá ser utilizado o critério de Menor
Preço, observadas as especificações técnicas, prazos e parâmetros mínimos de desempenho
e qualidade definidos neste Projeto.
6.

DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 A execução do serviço, objeto deste contrato, se dará no prazo de 12 (doze) meses,
renováveis por até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. art. 57, inc. II, da Lei nº
8.666/93.
6.2 A Gestão do Contrato será determinada pelo Secretário Municipal de Administração e
Finanças, tendo o Gestor às atribuições especificadas de administrar o Contrato.
6.3 Ao gestor do contrato competirá administrar a execução dos serviços, atestar as
respectivas notas fiscais para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas
necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser
solicitadas pelo gestor do contrato, em tempo oportuno, à Secretaria competente, para a
adoção das medidas que julgar convenientes.
6.4 A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.
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6.5 As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada deverão ser
prestados pelo gestor do contrato.
6.6 A execução do contrato deve dar-se nas formas estabelecidas, sob pena de aplicação
das penalidades cabíveis.
7.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1 A licitante deverá apresentar:

a) Prova de que possui em seus quadros profissional detentor de diploma de nível superior
com experiência comprovada na implantação do pregão eletrônico;
b) A comprovação do vínculo profissional do profissional mencionado nas alínea “a” será
feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho
ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de
Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de
Classe da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou
ainda Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa do
profissional;
b.1) quando o profissional indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal
comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa, conforme o
caso;
b.2) o profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional
deverá ser o responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam
o objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que previamente aprovada.
c) Atestados ou Certidões emitidos por pessoa jurídica do direito público ou privado, com
nome e assinatura legível do signatário, que comprove experiência no objeto licitado e
na implantação do pregão eletrônico em município de porte similar ou em ente
federativo de porte superior (Estado-membro ou União), podendo ser apresentado em
original ou em cópia autenticada.
9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1
Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste
Projeto Básico e na proposta.
9.2
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas e apresentar, juntamente com a fatura, as provas de quitação com a Fazenda Federal,
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Estadual e Municipal do seu domicílio ou de sua sede, os Comprovantes de Regularidade do
FGTS e CND do INSS, além de outros documentos que se fizerem necessários para a
comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias.
9.3
Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação
vigente, prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes deste Projeto
Básico.
9.4
Designar, dentre os funcionários destacados para a prestação de serviços, aquele(s) que
agirá(ão) como preposto(s), apto(s) a representar a CONTRATADA, com poderes suficientes
para prestar e receber esclarecimentos.
9.5
Instruir seus profissionais envolvidos na execução do objeto contratado quanto à
necessidade de acatar as orientações do representante da CONTRATANTE;
9.6
Designar para a execução dos serviços somente profissionais tecnicamente qualificados,
nos termos da legislação vigente;
9.7
Arcar com todos os ônus referentes a salários, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, seguros, uniformes, instrumentos, materiais e equipamentos concernentes à
execução dos serviços, além dos impostos, taxas e seguros, devendo apresentar, sempre que
solicitada pela Contratante, a documentação comprobatória dos recolhimentos devidos.
10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os trabalhos objetos do Contrato.

10.2 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar os seus
serviços dentro das normas vigentes.
10.3

Supervisionar a execução dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização.

10.4 Fornecer à Contratada o nome dos funcionários da Contratante que irão acompanhar os
serviços e fiscalizar a execução do Contrato.
10.5 Comunicar prontamente à Contratada sobre qualquer anormalidade evidenciada na
execução do contrato para a devida correção e/ou adequação.
10.6 Notificar a Contratada, por escrito, sobre multas, penalidades e quaisquer outros débitos
de sua responsabilidade, garantido o contraditório e a ampla defesa.
10.7 Atestar a execução dos serviços e receber a fatura correspondente, quando apresentada
na forma estabelecida no contrato.
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10.8 Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidor especialmente designado para
esse fim, Gestor de Contrato, na forma prevista na Lei n° 8.666/93, procedendo ao atesto da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is)s/fatura(s), com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem
necessárias. O Gestor anotará todas as ocorrências que mereçam registro, relacionadas com a
execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
10.9 Pagar o valor da Ordem de Serviço em moeda corrente nacional, no prazo máximo de
30 (trinta) dias contados do recebimento expresso pela Contratante, mediante apresentação da
Fatura/Nota Fiscal e documento de recebimento definitivo, devidamente atestados pelo Gestor
do Contrato.
10.10 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento
será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados.
10.11 Ocorrendo atraso no pagamento, o valor poderá ser atualizado monetariamente até a
data de sua liquidação, observada a variação da SELIC, calculada taxa pro-rata dia.

Cajarí (MA), ___ de janeiro de 2021.

Josemar Gomes Lindoso
Coordenador Técnico Especial

Vistos os autos, no uso de minhas
atribuições, aprovo o presente Projeto
básico.

Jurandir Gomes dos Santos
Secretário de Administração e Finanças
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ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
PARA REPRESENTANTE

Cajarí, __ de _____ de 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
NESTA

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa
___________________________, vem, pela presente, informar a V. S.ª., que o Sr.
______________________________________________,
Carteira
de
Identidade
nº
___________ é pessoa designada pela Empresa para representá-la perante essa Comissão,
inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase
da Licitação em epígrafe.
Atenciosamente

(nome e assinatura do representante legal pela proponente, devidamente
identificado)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, para fins de participação na Tomada de Preço em
referência, em nome da Empresa _____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, nos
termos do parágrafo 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93 que até esta data não há contra si, qualquer
fato que a impeça de participar desta licitação.
E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Local e data

(nome e assinatura do responsável legal pela proponente)
(em papel timbrado da Empresa, devidamente qualificado).
RG.........................
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DO MENOR

.................................., inscrito no CNPJ n.º................, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da Carteira de
Identidade n.º.................... e do CPF n.º ......................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 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

.......................................
data
....................................................................
(representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI E,
DE OUTRO LADO,------------------------------------- NA FORMA ABAIXO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI, ente de Direito Público,
sediada na XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º _________________, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato, representada por seu titular ______________, CI N.º
____________. CPF n.º ____________________, residente e domiciliado nesta Cidade, e de
outro
lado
..............................................................,
doravante
denominada
CONTRATADA, sediada..........................................,CNPJ ..............................................,
neste
ato
representado
(a)
pelo
Sr
(a).........................................................................................,
CPF
n.º............................,residente
e
domiciliado
à
Rua.....................................................,têm entre si, ajustado o presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, cuja lavratura foi regularmente autorizada conforme consta
no Processo Administrativo n.º 06/2021, do Edital da Licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N.º 03/2021 - CPL, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei
n.º 8.666/93, suas alterações, e às cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria
técnica na área de licitações, bem como implantação do Pregão Eletrônico no Município de
Cajari/MA, conforme especificações no Projeto Básico, anexo I do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço de R$ _________ .
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da
atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados
em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive, o custo dos
vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única
contraprestação pela execução dos serviços objeto deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos
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documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo nº 06/2021- SECAF
e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:
a) Projeto Básico e respectivos anexos;
b) Edital da Tomada de Preço nº 03/2021-CPL;
c) Proposta de Preços da CONTRATADA, e demais documentos apresentados no
procedimento da licitação.
2.2. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n°
147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
d) Edital do Tomada de Preço nº 03/2021-CPL/PMCAJARÍ;
e) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.
2.2.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições
deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo
das cláusulas contratuais.
2.2.3. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor)
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
O contrato poderá ser reajustado anualmente de forma automática pelo IGPM ou por índice que
venha a substituí-lo; podendo, ainda, ser reajustado a qualquer tempo, mediante ajuste das
partes.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas necessárias à consecução do objeto deste contrato correrão à conta da seguinte
Dotação Orçamentária: _____________________________________-.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO VIGÊNCIA CONTRATUAL
O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura podendo ser
prorrogado na forma da legislação vigente e a execução do serviço se dará pelo prazo de 12
(doze) meses, renováveis por até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. art. 57, inc. II, da
Lei nº 8.666/93 e o contrato terá vigência por igual período, ambos podendo ser prorrogados
na forma da legislação vigente.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS
Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, se
comprovadamente ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas:
a) Alteração do projeto ou especificações, pelo CONTRATANTE;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei 8.666/93 e suas alterações;
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço global.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Os serviços ora contratados serão executados conforme os projetos e especificações
técnicas estabelecidas pelo CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a cumprir as
disposições do item 9.1 do Projeto Básico.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a cumprir as disposições do item 10 do Projeto Básico,
sem prejuízo das obrigações abaixo:
a) Acompanhar, orientar e fiscalizar a execução dos serviços realizados pelos
equipamentos locados;
b) Pagar à CONTRATADA pela prestação dos serviços o valor do Contrato nos prazos
e condições nele estabelecidos;
c) Publicar na Imprensa Oficial, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados
da data de assinatura deste instrumento, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando
houver;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PARTES INTEGRANTES
Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o Edital da TOMADA DE
PREÇOS nº. ___/2021 e seus anexos, a proposta da CONTRATADA de fls. ____, bem como
todas as correspondências entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou mesmo em
parte.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento dos serviços prestados será efetivado mediante
solicitação da CONTRATADA à CONTRATANTE, mencionando o número do Contrato,
acompanhada da fatura que descreva de forma apropriada, os serviços prestados, o número e
data de emissão da Nota de Empenho, e as Certidões que comprovem sua regularidade fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos deverão ser autorizados no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de apresentação do documento de cobrança pela
CONTRATADA desde que devidamente atestado os seus serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATANTE através de um Fiscal designado por portaria ou outro documento hábil,
efetuará a fiscalização dos serviços e do controle dos materiais a qualquer instante, sendo
assegurado o direito de verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os
termos e condições, inclusive solicitando à CONTRATADA, sempre que julgar conveniente,
informações do seu andamento.
PARÁGRAFO ÚNICO – A ação ou omissão, total ou parcial, do Fiscal, não eximirá a
Contratada da total responsabilidade de executar os serviços com toda cautela e boa técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA NOTIFICAÇÃO
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se
processada formalmente, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro que
comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES
Aqueles que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar, o contrato,
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará descredenciado do Cadastro de Fornecedores
da Prefeitura Municipal de Cajari - MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas
previstas no Termo de Referência e das demais cominações legais.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O(s) Contratado(s) sujeitar-se-á, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da
obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei 8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei
10.520/2002, após o prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e o contraditório
constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração:
a) ADVERTÊNCIA – A ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras
sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições
técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização
da Prefeitura Municipal de Cajarí - MA.
b) MULTA – na seguinte forma:
b.1) De 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor do serviço contratado não
entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para
entrega;
b.2) De 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho,
no caso da recusa injustificada em assinar o contrato e/ou recebimento do empenho
no prazo previsto;
b.3) De 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de
cancelamento do item, após a emissão do Empenho;
b.5) De 1,0% (um por cento) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da
Nota de Empenho;
b.6) De 1,5% (um e meio por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução
parcial ou total do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Cajari - MA, pelo período de até 02
(dois) anos, caso o licitante incorra em qualquer das hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da
Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e caso ocorra duas
advertências.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As advertências poderão também ser aplicadas
concomitantemente com as multas, facultada a defesa prévia da interessada no prazo de 05
(cinco) dias úteis contados a partir da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no caso
de sanção de multas.
PARÁGRAFO QUARTO - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Prefeitura Municipal de Cajari - MA, a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos previstos
no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
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a) Atrasos cuja justificativa sejam aceitas pela Contratante e comunicadas antes dos
prazos consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta,
ser isentas total ou parcialmente da multa.
b) As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Cajarí - MA, no caso de impedimento de licitar e contratar com a
administração, o contratado será descredenciado por igual período, sem prejuízo das
multas previstas no edital, contrato, nota de empenho e demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos Artigos 77 e
78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do Artigo
79 do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, ficarão assegurados ao Contratante os direitos elencados no Artigo 80 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Seção Judiciária
do Cajarí - MA, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
Cajarí - MA, de

de 2021

..........................................................
CONTRATANTE
.........................................................
CONTRATADA
Testemunhas:
..........................................................................
CI n.º
CPF n.º
..........................................................................
CI n.º
CPF n.º
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