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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIFIITURH Dl

LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N" 003/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 1801001/2021

1. PREÂMBULO

1 .1, O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA, através da Prefeitura cie Canlanliede - MA, por meio
da Comissão Permanente de Licitação - CPL,designada por Portaria N° 084/2021 de 05/01/2021. torna

público para conliecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade
TOMADA DE PREÇO,sob o N" 003/2021 - CPL,do tipo Menor Preço por Item,às 14:00(quatorze
horas) do dia 03 de março de 2021.

1.2,

O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal n'^ 8,666/1993, Lei

Complementar iC I23/20Ü6 e demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital
e seus anexos,

1 .3, O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços,

ocorrerá no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação situada à Praça Paulo Rodrigues,
n OI, CEP: 65.465-000, Centro - Cantanhede/MA, até às 14:00 (quatorze horas) do dia 03 de março
de 2021.

1.4, A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital,
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO. DO PRAZO E DO PREÇO

2.1,

A presente licitação tem por objeto à '•Contratação de empresa para a prestação de serviços de

Consultoria em Contabilidade Pública para as Secretarias Municipais de Cantanhede/MA", de acordo
com as especificações constantes do Projeto Básico - ANEXO I,

2.2,

O prazo total para execução dos serviços objeto desta Licitação será de 12 (doze) meses

contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, emitida pela Prefeitura de Cantanhede/MA,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessíveis períodos conforme preceitua o artigo 57. inciso I e 11,
§ Ue incisos da Lei N": 8,666/93,

2.3,

O valor máximo estimado para a presente licitação, importa em RS 48!,999.92 (quatrocentos e

oitenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), para uin período de 12

(doze) meses que será o preço máximo admissível para efeito de análise e classificação das propostas
das licitantes,

2.4,

As demais informações necessárias à contratação encontram-se no Anexo I- Projeto Básico.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Licitação empresas que atendam ás condições editalícias, que
desempenhem atividade pertinente e compative! com o objeto desta licitação expressa como objeto
social da empresa em seu estatuto ou contraio social e que comprovem possuir os requisitos necessários
à qualificação estabelecidos neste Edital,
3.2, A licitante interessada em participar desta Tomada de Preços deverá:

3.2.1. Estar cadastrada no Sistema Municipal de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Canlanliede, Estado do Maranhão; ou

3.2.2, Estar cadastrada em outro órgão da Administração Federal ou de outros Estados ou ainda, quando

não seja cadastrada em nenhum órgão público, que atenda, perante a COMISSÃO PERMANETE DE
LICITAÇÃO - CPL. até o 3° (terceiro) dia anterior à data do recebimento dos envelopes de
documentação e proposta, a todas as condições exigíveis para cadastramento.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS

4,1, Poderão participar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas, interessadas e do ramo
de atividade pertinente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS, devidamente cadastradas na Prefeitura
Praça Paulo Rodrigues, Oi, Centro.
www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

cpl@cantanhede.ma.gov.br

I

CANTANHEDÊ/MA

1201Gol I202±
qo

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANIIl

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
r ff t n n 11HII

m

CfiNlfihèiaX

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadaslramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

4.2.

A participação nesta licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes às

condições deste edital.

4.3.

Será vedada à participação de empresas;

4.3. l. empresas que não atenderem às condições deste Editai.
4.3.2. empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, em dissolução ou em
liquidação;

4.3.3. empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da .Administração Pública, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficiai
da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura de
Cantanliede/MA, Estado do Maranhão.

4.3.4. empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;
4.3.5. servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura de Cantanhede/MA, bem assim a
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
4.3.6. Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.
4.3.7. Empresas e pessoas impedidas de contratar com a Administração Píiblica.

5. DA IMPUGNAÇÀO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1.
Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do
presente Edital por irrcgularidiide. proiocoli/ando o pedido até 05(cinco) dias úteis antes da data fixada

para a realização do certame, tic segunda a sexta-feira das 08hs (oito) às l2hs(doze horas), na Prefeitura
de Cantanhcdc/MA. cabendo a Comissão decidir sobre a petição em até 03 (três) dias.

5.2.
Decairá do direito de impugnar os lermos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de
realização do certame. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.

5.3.

A impugnação feita tempeslivarnenie pela licitante não há impedirá de participar do processo

licitatório. ao menos até o trânsito cm julgado da decisão a ela pertinente.

5.4.

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do

certame.

5.5.
No instrumento de impugnação. é obrigatória a menção a documento pessoal, em se tratando de
pessoa fisica. e de CNPJ. em se tratando de pessoa jurídica, mais endereço para correspondência, e.
quando possível, número de fax e endereço eletrônico (e-mail).
6.

DO CREDENCIAMENTO E DA REPRE.SENTAÇ.ÃO

6.1.

Para o credenciamento, deverão ser aprcseniados os seguintes documentos;

6.1 .1. Iratando-se de rcnresciitaiitc ieaal (-SÓCIO. PROPRIET.ÁRIO. DIRIGENTE OU
ASSEMEl.H.ADO). deverá apresenliir cópia do estatuto social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na .lunia Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. da Cédula de Identidade ou documento
equivalente;

6.1.1. Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios, EM
CONJUNTO e a representação for feita somente por um deles, além do documento descrito na alínea

anterior. DfAT.RÂ ser apresentado,conforme o caso. instrumento público de procuração ou instrumento
particular, outorgado pelos demais sócios, no qual estejam expressos os seus poderes;
6.1.2. PROCURADOR - nrocuracâo narticular. ntiblica ou carta de credenciamento,com firma

reconliecitia em cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos referentes ao certame;
poderes para emitir nrooosta de preços, emitir declarações, receber intimacão. interpor recurso e
renunciar a sua interposicão, assinar contrato, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-OOO
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certame, acompanhada de um dos documentos citados na alínea anterioi'. conforme o caso, para Fins de
confirmação dos poderes para subscrevê-la. podendo ser adotado o modelo sugerido no ANEXO ill,
ou ainda,cópia de trasladode procuração por instriiinento público, na bipólese de representação por meio
de preposto. Deverá apresentar ainda, cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente;
6,1.2.1. Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios EM

CONJUNTO,o documento apresentado na alínea anterior DEVERÁ ser assinado pelos sócios indicados
no Estatuto ou Contrato Social, não sendo permitida assinatura isolada de apenas um deles:

6.1.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto:
6.1.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
6.1.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante;
6.1.5.1. Retardatária. a não ser como ouvinte;

6.1.5,1.1.

Entende-se como retardatária a licitante que se apresentar na sessão após encerrado o

credenciamento;

6.1.6.

Não serão consideradas propostas apresentadas por telegrama, internei,fac-smüe ou e-mail

após a data da sessão:

6.1.7. O Documento de Credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes detOl Documentos de Habilitação e 02- Propostas de Preços;
6.1.8. A Microenipresa e Empresa de Fcuueno Forte que desejar usufruir do tratamento

diferenciado prev isto na Lei Complementar n° 123/2006. no presente certame deve apresentar

Juntamente com o documento dc credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar, conforme ANEXO X.
6.1.9. A declaração mencionada no subitem 6.!.8 terá presunção relativa de veracidade, podendo ser

contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES.

7.1.

Enceirada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento e abenura dos envelopes

contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços em invólucros separados, indevassáveis.
lacrados e rubricados no fecho, deverá estar carimbado com o CNPJ da empresa em cima do lacre/fecho
do envelope, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:

RAZ.ÃO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO|RAZÃO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO
PROPONENTE

PROPONENTE

Comissão Permanente de Licitações - CPL.

Comissão Permanente de Licitações - CPL.

Prefeitura de Caiitanhede/MA.

Prefeitura de Canlanhede/MA.

ENVELOPE N" 01 - DOCUMENTOS DE
HABlLlTAÇAO.

ENVELOPE
PREÇO

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021.

TOMADA DE PREÇOS N"003/2021.

N" 02 - PROPOSTA

DE

8. DOS DOCL:.V1EN I OS DE HABILl 1 AÇ.ÀO.

8.1.

Local e horário para solicitação de iniõrmações: Prefeitura de Canlanhede/MA,situada na Praça

Paulo Rodrigues, n^Ol, neste município, das OShOOmin às I4h00min.
8.2.
Data, local e hora de recebimento da Documentação e Propostas: às 14:00 (quatorze horas) do
dia 03 de março de 2021, no endereço Praça Paulo Rodrigues, n^OL Centro, Cantanhede/MA.

8.3. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS deverão ser apresentados em original,
ou por qualquer processo de cópia autentica por cartório, ou ainda podendo ser autenticados pela
Comissão Permanente de Licitações -(CPL).

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.

Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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8.5.

NO ENVELOPE 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) devidnmenle fechado e

rubricado no fecho, identificado confonne o indicado no subitem 7.1 deste Edital, as empresas deverão

apresentar em 01 (uma) única via devidamente atualizados e em vigência os seguintes documentos
referentes à liabiliUição jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica financeira e
regularidadefiscais, abaixo relacionados:

8.5.1. A documenUn^àü relaiiva à HABILIT.AÇÃO JURÍDIC.A. conforme o caso consistirá em:
a.
b.

Kei|ucriincnlo de empresário, no caso de empresa individual;
Ato t'onsiitiiti\o. Estatuto ou Contrato Social e demais alterações contratuais, desde que

consolidada, devidamente registrados no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis
(Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, em cujo "Objeto
Social" esteja enquadrado o objeto de.sta licitação;

c.

No caso dc Sociedade por Ações, deverá ainda ser apresentada a última Ata de eleição dos seus

administradores, acompanhada dos respectivos CPF's e Carteiras de Identidade;
d.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no Pais. e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir;
e.
Certificado dc Registro Cadastrai;

8.5.2. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme o
caso consistirá em:

a.

Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b.

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federai e Seguridade Social, mediante

apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Ncgativ a dc Débitos Federais e da Dívida
Ativa da União.

c.

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos e da Dívida Ativa

do Estado do domicílio ou sede do licitante. comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

d.

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos e Divida Ativa,

expedida pelo Municipio do domicílio ou sede do licitante. comprovando a regularidade para com a
Fazenda Municipal;

e.

Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Município do domicílio ou sede do

licitante (Apresentação Facultativa):

f.

CcrtiUcado dc Regularidade de Situação do FGTS - CRF. emitido pela Cai.xa Econômica

Federal - CEF.comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

g.

Prova dc inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452. de Io de maio de 1943. vvvvw.tst.gov.br;

8.6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.6.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público oti privado, que comprove que a
licitante executou ou está executando serviços compatíveis em características com o objeto da licitação

(Consultoria para a administração pública referente a natureza do serviço), devendo o atestado conter o
nome. CNIM. endereço e i> telefone de contato do atestador. ou qualquer outra forma de que a Comissão
Permanente de Licitação -- CPI. possa valer-se para manter contato com o atestador.

8.6.2. Comprovação de regularidade da Pessoa Jurídica perante o Conselho Regional de Contabilidade
-CRC.

8.6.3. Relação com no mínimo 02 (dois) profissionais da empresa com curso superior ou técnico,
inscrito regulannente no conselho competente(CRC)com e.xperiência na área de Contabilidade
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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Pública, demonstrado através da apreseiilação de certificados de cursos e apresentação da
certidão de regularidade perante o Consellio Regional de Contabilidade - CRC.

8,7.

A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:
8.7.1. Relativa à qualificação econômico-lmanceira:

a)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei. que comprovem a boa sitiiaç<ão financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados liá
mais de 03 (irés) meses da data dc apresentação da proposta.
b)
Serão considerado.s aceitos como na fonini da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

b.1.)

sociedades regidas pela Lei N°: 6.404/76(sociedade anônima):

•

Publicados em Diário Oficiai: ou

•

Publicados em jornal de grande circulação: ou

b.2)

limpresários Individuais. IZmpresas Individuais de Responsabilidade Limitada - EIRELl ou

Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
Sociedades Empresárias LTDA independente de enquadramento como ME/EPP:

•

Por cópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abeitura e de Encerramento,devidamente

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

•

Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, acompanhados dos Termos
de Abertura e Encerramentos do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente.
b.3) sociedade criada no exercício em ctirso:

• Cópia do Balanço de Abenura. devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante;

b.4)

o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador,

devidamente registrado no Conselho Regional dc Contabilidade;

8,7.1.1,
Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data
de apresentação da documentação quando não \ icr expresso na certidão.
8.7.2. OUTRAS COMPROVAÇÕES, mediante a apresentação dos documentos abaixo:

8.7.2.1.
Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituição
Federal: Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no

inci.so XXXIll do artigo T da Constituição Federal, na forma da Lei N": 9.854/99, conforme modelo no
ANEXO V:

8.7.2.2. Declaração de Inexistência de Fatos supervenientes impeditivos dc habilitação, na forma do §

2'' do Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93. assinada pelo representante legal do Licitante. conforme
modelo no ANEXO VL

8.7.2.3. Declaração do Licitante, conforme inciso III do art. 30 da Lei Federal 8.666/93, de acordo
modelo no ANEXO 11.

8.7.2.4. Declaração de Habilitação Prévia que atende todos os requisitos de habilitação, conforme
modelo no ANEXO IV.

8.7.2.5. Declaração de Localização e Funcionamento, que o licitante esta estabelecido em local

adequado e em pleno funcionamento com instalações compatíveis para o ramo de exercício de atividade
da mesma,conforme modelo no ANEXO VIll.

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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8.7.3. As certidões ou documentos equivalentes valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo
esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60(sessenta)dias, contados de sua expedição;
8.7.4. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos

exigidos para a habilitação, com e.xceção ao disposto no art. 43 da Lei Complementar 123/2006 da sua
alteração pela Lei Complementar n° 147/2014 e§ 3° do ai1. 48 da Lei N'^; 8.666/93.
8.7.5. As certidões expedidas pela -Mniernef e que possuam código para averiguação, estão
condicionadas á veritlcação de suas autenticidades nos sites de cada órgão emissor, portanto, estas não
precisarão ser autenticadas;

8.7.6. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
9. DA PROPOS TA DE PREÇOS

9. i.

As lieilanles apreseniarão suas propostas em via única, datilografada ou impressa por qualquer
meio usual, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e

assinada por quem tenha poderes para fazê-lo. A proposta deverá conter:
9.1.1.

Razão Social. CNPJ. endereço, telefone e dados bancários - agència/conta/banco;

9.1.2. Conter preços unitários mensais e globais, em algarismo e por extenso, em real com no máximo
duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável.

9.1.3. Preço tola! da proposta de preços, em algarismo arábico e por extenso, na moeda nacional,já
incluídos os custos de frete, encargos fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o
objeto licitado.

9.1.4. Pra/o do validade da proposta, que não poderá ser interior a 61)(so^sc•nta) dias. contados da

data marcada para o recebimento dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PRÜPOST A DE PREÇOS;
9. l .5. Período de execução dos serviços será conforme a necessidade deste órgão;

9,1,6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas ofertadas das demais licitantes.
10. DO JULCÍAMENTO

10.1. No local, data e hora dermidas no pieàmbuio deste Editai, na presença dos membros da
Comissão Permaiiente de Licitação e dos representantes dos licilaiue.s. de\ idamcnle e antecipadamente
credenciados, será iniciada a sessão pública de entrega cios envelopes "01" e "02";

10.2. Nesta mesma sessão pública, a Comissão procederá à abenura dos envelopes "01". sendo

permitido, a todos os representantes legais, examinar os documentos neles contidos, riibricando-os
juntamente com integrantes da Comissão, os envelopes"02" deverão permanecer lacrados, devendo ser
rubricados nos lacres por todos os representantes legais e pelos integrantes cia Comissão que os manterá
sob sua gunrcia;

10..3.

A Comissão lavrará ala circunstanciada de recebimento dos envelopes"01" e ••02"eda abertura

do cncciopc "01". A critério da Comissão, as reivindicações e os questionamentos relativos aos
ciocnmeiuos contidos nos envelopes"01" serão decididos pela Comissão na mesma reunião ou deixados
para decisão posterior.

10.4.

Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem às condições previstas no item 6.5

deste Edital;

10.5. Não havendo impugnaçào quanto à habilitação, os licitantes poderão, unanimemente,desistir da
interposiçào de recurso, o que constará em ata. procedendo-se à abertura dos ENVELOPES N'^; 02, dos
lícilaiues iiahiliiacios.

10.6. lla\eiKÍo interposição cie recursos, a Comissão suspenderá a sessão, lavrando-se ata
circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará por e-nuiil ou fax. com antecedência

mínima cic 48 (cjuaruiita e oito) horas aos licitantes habilitados, a data. a hora e local de sua abertura.
Nessa hipótese, os ENVELOPES N": 02, devidamente lacrados c rubricados pelos presentes,

permanecerão, até que sc reabra a sessão, sobre guarda e responsabiliclacie da Comissão Permanente de
Licitações;
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10.7. A Comissão abrirá os ENVELOPES N"; 02 dos íicilantes habilitados, divulgando aos presentes
as condições oferecidas objeto da licilação;
10.8. Será considerado vencedor o licitante que oferecer menor preço por item. sendo as propostas

classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Em caso de empate, far-se-á
sorteio, na mesma sessão de julgamento;

10.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às e.xigências desta TOMADA DE
PREÇOS ou apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
praticados no mercado:

10.10. Nos casos em que a Comissão constatar a existência de divergências entre o valor registrado
sobre forma numérica e o \alor apresentado por extenso, prevalecerá este último;

10.1 1. Durante a análise das propostas. Comissão poderá convocar os proponentes para esclarecimento
de natureza técnica das respectivas propostas, ou outros que se fizerem necessários ao julgamento;
10.12. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de apuração e
classificação elaborados segundo o critério de julgamento;

10.13. Do resultado do julgamento das propostas, caberá recurso pelos interessados, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de imimação ou da divulgação do resultado;

11. DA ADJUDICAÇÃO F, HOMOLOCAÇÃO.
1 1.1. Não havendo interposição de recursos quanto ao resultado da licitação, ou após o seu

julgamento, cabe à Comissão adjudicar o objeto da licitação ao vencedor, submetendo tal decisão à
autoridade superior, a quem compete homologar ou não a licitação;

11.2. Homologada a licitação, o adjiidicatário no prazo máximo de 05 (cinco) dias. será convocado
para assinatura do contrato, e retirada da Nota de Empenho e a Ordem de Serviços;
1 1.3.

Caso o licitante vencedor não assine o Contrato dentro do prazo estabelecido, terá sua proposta

desclassiUcada e ficará impedido de participar de outras licitações e de contratar com a Administração
Municipal, pelo prazo de até 02(dois) anos. de acordo com Lei N°: 8.666/93;
1 1 .4. No caso de desclassificação do licitante vencedor, a Comissão Permanente de Licitação - CPL,

a seu exclusivo critério, poderá adjudicar o contrato ao licitante classificado em segundo lugar e assim
sucessivamente, desde que aceitas as mesmas condições de preço e de prazo do licitante classificado em
primeiro lugar.
12. DA FORMA DE PAGAMEN 10.

12.1. Ü pagamento das obrigações será realizado mediante a apresentação de Notas Fiscais dos
ser\iço^ executados a esta ihefeilura Municipal e devidamente atestas pelo setor e funcionário
responsável;

12.2.

A Prefeitura disporá de um prazo de até 02(dois) dias úteis para ultimar o devido atesto;

12.3. A Prefeitura disporá de um prazo de 30 (trinta) dias úteis contados, a partir do recebimento da
Nota Fiscal, para ultimar o pagamento;

12.4.

A Prefeitura não fará nenhum pagamento ao licitante antes de paga ou relevada a multa que por

acaso lhe tenha sido imposta.

13. DA DO I AÇ.ÀO ORÇAMEN l ÁRlA.
13.1.

Ü pagamento dos serviços a serem executados, correrá à conta das seguintes Dotações

Orçamentárias:
ÓRGÃO

; 03 Sec. Mun. dc Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA;0301 Sec. Mun.de Administração
PROJETO/ATJVID.ADE: 04.122.0002.0.019 Manutenção e Funcionameino dn Secretaria Municipal dc
Administração

ELEMEMO D.\ DE.SPESA: 3.3.90.39.00 Outros serv. de lerc. pessoa juridica

VALOR: KS 1.571.500.00(um milhão quinhentos e setenta e um mil e quinhentos reais).
EONTE: OlOOOOÜüOü
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ÓRGÃO

: 08 Secretaria Mutiicipiil cie Hclucaçao

UNÍDADK ORÇAMENTÁREA.:080! Secretaria Municipal de Educação
PROJETO/ATEV1DADE: 12 122 0002 0.069 Manut.das Atividades da Secretaria de Educação

EE.EMENTO DA DESPESA 3,3.90.39.00 Outros scrv. de terc. pessoa jurídica
VALOR: RS 435.100.00
FONTE; Punie OiOlOOOOüO

ÓRGÃO

: 21 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁREA: 2101 Secretaria Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 10 122 0002 0.096 Manut. e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa Jurídica
VALOR: RS 1.000.000.00
FONTE: 0114000001: 0114000003
14. DOS PRAZOS.

14.1 ,

üs serviços serão executados de imediato de acordo com a Ordem de Serviços, expedida pelo

selor compeieiue. tiào podendo ultrapassar a 05 (cinco) dias da data da emissão da respectiva Ordem;
14.2.

Uma eventual prorrogação do prttzo para a execução dos serviços ficará a critério desta

Prefeitura, podendo ser solicitada pela empresa vencedora, desde que amplamente fundamentada.
15. DAS SANÇÕES.
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal n." 8.666/1993. a Contratada que;
15.1.1. Ine.xecutar total ou ptircialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

15.1.2. Ensejar o retardamento do Serviço;
15.1.3. Fraudar na execução do contrato:

15.1.4. Comportar-se de modo iiiidôneo;
15.1.5. Cometer fraude fiscal;

15.1.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subilcm acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.1.7. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
signilicativos para a Contratante:

15.1.8. Multa moratória de 0.5% por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimpüda. ale o limite de 30 dias;

15.1.9. Multa compensatória de 1.0 % (um por cento) sobre o \aior total do contrato, no caso de
inexecuçàü total do objeto;

15.1.10.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subilcm acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimpüda;
15.1.11.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Cantanhede/MA
pelo prazo dc até dois anos;

15.1.12.
15.1.13.

Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
Declaração de inídoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.2.

Também ficam sujeitas <às penalidades do art. 87. III e IV da Lei n.° 8.666/1993. as empresas ou

profissionais que:
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15.2.1. Tenliam sofrido condenação detlniliva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
rccolliiiuento de quaisquer tributos;

15.2.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.2.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

15.2.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n." 8.666/1993,

15.2.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
16. DA RESCISÃO.

16.1 .

A execução dos serviços poderá ser rescindida, independente de interpelação judicial, sem que

a empresa vencedora tenha o direito de indenização de qualquer espécie, quando a empresa vencedora:
16.1-I. fornar-se insolvente;

16.1 .2. Transferir a execução dos serv iços, no todo ou em parte, sem amtência prévia c expressa desta
Prefeitura Municipal;

16.1.3. Não cumprir, mesmo que parcialmente as condições estipuladas no presente instrumento;
16.1.4. Não cumprir ou alterar as especificações contidas no Anexo I. baixadas pela Prefeitura sem a
expressa anuência desta;
I6.I ..1. Por conveniência desta Prefeitura, ao seu exclusivo critério.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO.

17.1. A empresa \ encedora não poderá ceder ou subcontratar. parcial ou totalmente os serviços objeto
desta TOMADA DE PREÇOS sem a prévia autorização, por escrito desta Prefeitura ressalvando-se

que quando concedida a subcontratação, obriga-se à firma vencedora a celebrar o respectivo contrato
com a inteira obediência aos termos desta TOMADA DE PREÇOS e sob sua inteira responsabilidade

ressalvando-se ainda a Prefeitura Municipal, direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o

subcontratado. sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer
espécie.
18. DA RESPONSABILIDADE DA CON l RAl ADA

18.1. A empresa vencedora assumirá total responsabilidade por danos catisados a Prefeitura de
Cantanhcde/MA. ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando esta Prefeitura de todas

as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer
pessoas fisicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução de tais serviços;
18.2. A eventual aceitação da e.xecução dos ser\ iços por parte desta Prefeitura não eximirá a empresa
vencedora da responsabilidade de quaist|uer erros, imperteições ou \ icios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, no prazo de ate 60 (sessenta) dias. circunstancias na qual as despesas
correrão por conta exclusiva da empresa contratada.
19. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

19,1. Confonne facultado pelo Art. 109 da Lei N°: 8.666/93, após a divulgação dos resultados de
julgamento da habilitação ou das propostas, as licitantes que se julgarem prejudicadas, poderão interpor
recursos contra a decisão da Comissão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro
dia útil após a publicação do mesmo.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
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20.1. A participação nesta TOMADA DE PKEÇOS implicará na aceitação integral e irretratável de
suas nonnas e observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação
e de recurso;

20.2- .A enireaa da proposta, sem que tenlia sido tempestivamente impugnado o presente Edital,

implicará na plena aceitação, por parte do.s iittcressados. das condições nele estabelecidas;
20.3. Estará sempre rcssah ada a Prefeitura de Cantanliede.'M.A. por despacho ntot i\ ado pelo Sr. Sec.
Mun. de Administração e Planejamento de que se dará conhecimento aos licitanles. o direito de revogar
ou anular esta Licitação, sem que caiba direito de reclamação ou pedido de indenização por parte dos
licitantes,;

20.4. As Declarações expressas apresentadas na Licitação terão presunção relativa, podendo ser
rebatidas, no curso da sessão, pela Comissão ou licitantes, situação em que acarretará a realização de
diligencia para Uns de comprovação, pelo licitante. da condição declarada.
20.5. Pedidos dc rclillcação ou cancelamento, por engano na cotação ou especificação do objeto,
somente poderão ser apreciados se formulados antes de abertas ás propostas:

20.6. Na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da Proposta fica
automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão;

20.7. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Secretaria responsável

pela elaboração do devido edital, com base à legislação que se aplica a modalidade TOMADA DE
PREÇOS, sob a égide da Lei N°: 8.666/93 e suas alterações posteriores. Os casos omissos serão
decididos pela Comissão Permanente de Licitações (CPI.), desta Prefeitura de Cantanhede/MA;
20.8. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimo.s ou supressões, conforme previsto no § 1°
do Art. 65 da Lei 8.666/93;

20.9.

É facultada, a Comissão Permanente de Licitações(CPL)ou à Autoridade Superior,em qualquer

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
píiblica. ein conformidade com o art. 43. §3°. da Lei N'': 8.666'93:
20.10. Se a licitação for considerada deserta ou fracassada, cabe ao gestor do órgão de origem deliberar

acerca da repetição do certame; da utilização da hipótese dc contratação direta com base no artigo 24.
inciso V, da lei 8.666/93; ou da desistência da contratação:

20.1 1. A homologação do resultado desta TOMADA DE PREÇOS não implicará em direito à
contratação;

20.12. Fazem pailes integrantes deste edital:
ANEXO I - PROJETO BÁSICO:

ANEXO 11 - DECLARAÇÃO DO LICITANTE
ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA:
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. T DA CONSFITUIÇÃO FEDERAL.

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO;
ANEXO VH - MODELO CARTA PROPOSTA

ANEXO Vlll- M01)I-,!.(J DF. DECLARAÇÃO Dl-. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
ANEXO IX - MINU TA DO CONTRATO

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO POR fE

.ANEXO XI- TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
ANEXO XII - I ERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Cantanhede/MA, lü de fevereiro de 2021.
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uniídio Rodrigues Xavier Neto

Presidenti da Comissão Permauente de Licilação
Responsável pela Elaboração do Edital
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021
ANEXO I

PROJETO BÁSICO
1. OBJETO

Conirataçàü de empresa para a presUiçao de serviços de Coiisulloria em Contabilidade Pública
para as Secretarias Municipais de CantanIiede/MA.
2. JUSTIFICATIVA

A contratação se justifica pela necessidade de orientação, assessoria e consultoria Contábil
Juntos aos servidores públicos que atuam na ái-ea, objetivando o cumprimento da Lei
Complementar n" 101. de 4 de maio dc 2000. mais conhecida como Lei de Responsabilidade
Fiscal, exigências contábeis do Tribunal de Contas do Maranhão - TCE/MA, e demais
exigências dos órgão llscaiizadores. bem como orientação nas prestações de contas e aplicação
dos recursos públicos e outras demandas relacionadas a área contábil.
As atividades a serem desenvolvidas pela contratada são totalmente diferentes das exercidas

pelos servidores do setor contábil nomeados em folha, conforme disposição transcrita nas
Decisões PL TCL/MA n" 40/2004. 74/200.'Í c 1 1/2007.

3. VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
O valor total estimado para execução do objeto do presente Projeto Básico é de R$

481.999,92(quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e noventa c nove reais e noventa e dois
centavos), tendo por referência os preços constantes da pesquisa de preços realizada.
4. PLANILHA DE QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS E PREÇOS ESTIMADOS
ÇRJCÃO DOS SERVIÇOS
1. Assessoria e consultoria na classificação e escriiuraçào da contabilidade de acordo com as normas e princípios
contábeis vigentes;
2. Assessoria e consultoria na elaboração de balancetes mensais;

3. Assessoria e consultoria na elaboração da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal (Balanço Anua! da Prefeitura
Municipal);

4. Assessoria e consultoria na elaboração e encaniinliainenio ao 1CI:'MA dos Kelaiórios Resumidos da IZ.xecuçâo

Orçamentária - KRliO: lilaboração e encamiiihameiilo ao TCF MA dos relatórios de Gestão Fiscal - RGF; Elaboração
e encaminhamento do SISTN anual; Elaboração e encaininliamento do SIOPS(SAIJDE)semestral e anual; Elaboração
e encaminhamento dos SIOPE(EDUCAÇÃO)anual;
5. Assessoria e consultoria na validação das notas fiscais;

6. Assessoria e consultoria junto ao setor de Recursos Humanos na confecção da Folha de Pagamento de acordo com
o Plano de Cargos e Salários vigente;

7. Assessoria e consultoria no acompanhamento c atualização do CAUC;

8- Assessoria e consultoria a(os) servidor(es) numicipiil responsável pela elaboração das Prestações de Contas dos
recursos orovenienles de Convênios FEDERAL e F/STADUAL;
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9. Assessoria e consultoria na verificação de pendências relacionadas a Prestação de Contas da Municipalidade junto
ao Governo Federal. Estadual e Tribunal de Contas do Estado - TCE/MA;

10, Assessoria c consultoria na regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito do INSS (possível débito
e.xisiente fica a critério da Prefeitura Municipal para sua regularização);

í I. Assessoria e consultoria na regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito do FGTS (débitos por conta
da Prefeitura Municipal); Regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGNF (débito existente é de responsabilidade da Prefeitura Municipal); Regularização e emissão da

Certidão Negativa de Débito da Receita Estadual (débito existente é dc responsabilidade da Prefeitura Municipal);

Regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito daCAEMA (débito existe é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal):
l)ND

DESCRIÇÃO

QTDE

V. MENSAL

V.TOTAL

RS 13.500,00

RS 162.000.00

Cüiiiraiavãi) dc empresa espeeiali/.adu para Consultoria em
Coniahilidade 1'íilsliea na Seereiaria Municipal
Adiiiiiiisiraeão diiraine u esereieiu Je 2U21.

de

Conliaiiição dc empresa especializada para Coiisiilloria em
Contabilidade Pública na Secretaria Municipal de Educação
durante o exercício de 2021.

RS 13.333,33 | R$159.999,96

Contratação de empresa especializada para Consultoria em
Contabilidade Pública na Secretaria Municipal de Saúde

R$13.333,33

R$159.999,96

durante o exercido de 2021.

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO
5.1 A Contratação será realizada por meio de licitação na tnodaliditdc Totnada cie Preços, üo tipo tnetior
preço por itetii.
6. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO:

6.1. Alétn dos serviços de consultoria e orientação, previstos no item 4 acitna, a empresa contratada

deverá prcsltir serviços de ireiiuttnenio i!e servidores da Prefeitura Mitnicipal de Cantanliede/MA,
encarregados de realizar os serviços pertinentes ao objeto e detiiais tarefas necessárias ao botri
funcionamento dos serviços .Administrativos.

7. DO SUPORTE TÉÇNICO:

7.l. A empresa contratada devei^ prestar os serviços constantes do item 4 deste termo.
8. FORMA Di; PAGAMENTO:

8.1 O pagamento será efetuado no prazo dc até 30 (trinta) dias. após a assinatura do Tenno de
Recebimento Dennitivo. desde que não liaja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA,

mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das
certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa á Certidão Conjunta Negativa de
Débitos c Dívida .Ativa da União e Seguridade Social; Prova cie regularidade relativa ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho,
mediante aprescntaçàv» da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), Certidão Negativa
de Débitos e J)i\ ida -Ativ a Estadual e Muiiieípai, direiameiite na conta que o fornecedor apresentar no

ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o ttome do Banco e número da agência
e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência
das partes interessadas.

9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA, Cep 65465-000

www.cantanhede.ma,gov.br
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9.1 Os serviços deverão ser prestados durante o período de 12(doze) meses.
lO.l. DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1. Caberá à CON TRATANTE:

a) prestar informações e esclarecin\entos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

b) atestar o rccebimenlo do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as
especificações trazidas neste Termo e na Minuta do Contrato;

c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das
formalidades legais.

d)garantir todos os meios c recursos necessários â prestação de serviços.
10.2. Caberá à CONTRATADA:

a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências das
unidades da Prefeitura Municipal de Cantanlicde/MA.

b) prestar os serviços colados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Projeto
Básico;

c) iniciar a e.xecução dos ser\ iços no prazo má.ximo de 02 (dois) dias. contados da data de recebimento
da Ordem de Serviço/Nota de Empenho;

d) Assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre as informações obtidas
no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei. impedida de divulgar e/ou utilizar em proveito
próprio e/ou de terceiros toda e qualquer informação relacionada com a contratante;
e) Providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;

f) Arcar com eventuais prejuízos causados á contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida por seus empregados ou pi-epostos envolvidos na execução do objeto;
g) Respoiisabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais resultantes da
e.xecução contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos de natureza trabalhista entre os técnicos da
empresa que vier a .ser contratada e a Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA:
h) Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação apresentadas
para licitação.

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
1 1.1.0 recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o ail. 73, 1. "a" e "b" da Lei n°
8.666/93.

12. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
12.1. Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados pela empresa contratante, através

prollssionais capacitados, de nivel superior ou técnico com capacitação em Contabilidade Pública, na
sede da Prefeitura Municipal de Cantanhede-MA.

13. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:

13.1.

A documentação relativa à H.ABIl.ITAÇÃO JURÍDICA,conforme o caso consistirá em:

f.

Requerimento de empresário, no caso tlc empresa individual;

g.

Ato Constitutivo. L^taiuto ou Contrato Social e demais alterações contratuais, desde que
consolidada, devidamente registrados 110 órgão competente, a saber: Registro de Empresas

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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Mercantis (Jiiiua Coinercial) ou Registro Civil cie Pessoas Jurídicas (Cartório), conlorme o
caso. em cujo "Objeto Sociar" esteja enquadrado o objeto desta licitação;
h. No caso de Sociedade por Ações, deverá ainda ser apresentada a última Ata de eleição dos seus
administradores, acompanhada dos respectivos CPF's e Carteiras de Identidade;
i. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País. e ato de registro ou autorização para funcionamento e.vpedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;

j.

Certificado de Registro Cadastral;

13.2. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme o
caso consistirá em:

h.

i.

Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);

Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante

apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Federais e
da Divida Ativa da União,

j.

Certidão Ney:ati\a ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos e da Divida Ativa
do Estado do domicilio ou sede do liciiante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual;

k.

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos e Dívida Ativa,
expedida pelo Municipio do domicílio ou sede do licitante. comprovando a regularidade para
com a Fazenda Municipal;

I.

Alvará de lücaii/.açào c funcionamemo. expedido pelo Município do domicílio ou sede do
Viàx&nie (Apreseulíiçtlo Facultativa):

m.
n.

Certificado do Regularidade de Situação do l-GTS - CRF. emitido pela Caixa Econômica
Federal - CEF,comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediaiite a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VIl-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decrelo-Lei no 5.452. de Io de maio de 1943. \\\\u.tsí,goy-br;

13.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.3.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a
licitante executou ou está executando serviços compatíveis em características com o objeto

da licitação (Consultoria para a administração pública referente a natureza do serviço),
devendo o atestado conter o nome. CNPJ. endereço e o telefone de contato do atestador. ou

qualquer outra forma do que a Comissão Permanente de Licitação - CPL possa valer-se
para manter contato com o atestador.

13.3.2. Comprovação de regularidade da Pessoa Jurídica perante o Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.

13.3.3. Relação com no mínimo 02 (dois) profissionais da empresa com curso superior ou
técnico, inscrito regularmente no conselho competente (CRC)com e.xperiêiicia na área de
Contabilidade Pública, demonstrado através da apresentação de certificados de cursos e

apresentação da certidão de regularidade perante o Conseíbo Regional de Contabilidade —
CRC.

13.4. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
13.4.1. Relativa à qualificação econômico-fiiiaiiccira:
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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a) Balanço pairimoniaí c demonstrações contábeis do íiltinio exercicio social,já exigíveis

e apresentados na forma da lei. que coinptxn cin a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados, quando encerrados há mais de 03(três) meses da data de apresentação da
proposta.

b) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

b.l.) sociedades regidas pela Lei N°: 6.404/76 (sociedade anônima);
•

Publicados em Diário Oficial; ou

• Publicados em jornal de grande circulação; ou

• Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante.

b.2) Empresários Individuais, Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada
- EIRELl ou Sociedades Empresárias LIDA independente de enquadramento
como ME/EPP;

• Por cópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, detidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicilio dti licitante ou em outro órgão equivalente; ou

• Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente, acompanhados dos Tennos de Abertura e Encerramentos
do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro órgão equivalente.
b.3) sociedade criada no exercício em curso:

• Cópia do Balanço de Abertura, des idamcnte registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

b.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

13.4.2. Certidão Negativa de pedido de Falência ou Concordata,expedida pelo distribuidor judicial
da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da
data dc apresentação da documentação quando não \ ier expresso na certidão.
14. DOTAÇÃO ORÇAMENT.ÁRIA:
ÓRGÃO

: U3 Sec. Mun. de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 Sec. Mun. de Administração
PROJETO/ATIVIDADE: 04,122.0002.0.019 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal
de Administração

ELEMENTO D.A DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros serv. de lerc. pessoa jurídica

V.ALOR: RS 1.571.500.00(um milhão quinhentos e setenta e um mil e quinhentos reais).
FONTE: UlOOOÜOUOü

ÓRGÃO

: 08 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.:0801 Secretaria Municipal de Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12 122 0002 0.069 Maitut. das Atividades da Secretaria de Educação
ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.39.00 Outros serv. de tcrc. pessoa jurídica
VALOR: R$ 435.100,00
FONTE; Fonte 0101000000

ÓRGÃO

: 21 Secretaria Municipal de Saúde

Praça Paulo Rodrigues, Oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2101 Secretaria Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE: 10 122 0002 0.096 Manut, e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros serv. dc terc. pessoa Jurídica
VAl.OR: RS 1.000.000.00
FONTE: 01 Í4000ÜÜI; 01 )4000003

16. DAS SANÇÕES

16.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal n.° 8.666. de 1993

16.1.1. Inexecular total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

16.1.2. Ensejar o retardamento do Serviço:
16.1.3.

Fraudar na execução do contrato;

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
16.1.5.

Cometer fraude fiscal;

16.1.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
llcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
16.1.7. Advcrlcncia por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
signillcalivob paru a Contratamc:

16.1.8. Multa moratória de 0.5% por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimpiida. até o limite dc 30 dias:

16.1.9. Multa compensatória de 1,0%(um por cento)sobre o valor total do contrato, no caso
de inexccução total do objeto;

16.1.10. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de íbnna proporcional à obrigação inadimpiida;

16.1.11. Suspensão de licitar e impedimento dc contratar com o Município de Cantanhede/MA
pelo prazo de até dois anos:

16.1.12. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão pelo prazo de até 05
(cinco)anos;

16.1.13. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
16.2. Também llcam sujeitas às penalidades do art, 87.111 e IV da Lei n," 8.666,de 1993. as empresas
ou profissionais que:

16.2.1.

Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

16.2.2. Tenham praticado atos ilieilos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.2.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

16.2.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a atiipla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.^ 8,666. de 1993.
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16.2.5.

A aiiloridacle competente, na aplicavão das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17. DA FISCALIZAÇÃO

17.1.

Fica designado o servidor Elias Aguiar Pinto, para exercer a função de fiscal dos contratos a
serem celebrados.

18. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
18.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-fmanceiro do contrato, a Administração poderá
reestabelecer a relação pactuada, nos termos do ail. 65. inciso II. alínea d, da Lei Federal n.°
8,666/93. mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021
ANEXOU

iUri AHACÂO DO LICITANTE

Para fins do coniprovaçâo. de que traia o inciso 1!I do art. 30 da Lei n° 8.666/93, declaramos
ler recebido da Prefeitura Municipal de Cantanbede/MA. os documentos referentes à Tomada de Preços
(art. 22. § 2° da Lei n^ 8,666/93) TP 003/2021, que tem por objeto a Contralação de empresa para a

prestação de serviços de Consultoria em Contabilidade Piiblica para as Secretarias Municipais de
CantanIiede/MA.

Declaramos, ainda, ler tomado conliecimento de todas as informações e condições para o cumprimento
das obrigações pertinentes ao objeto da licitação.

Atenciosamente.

Licitante:

Assinatura

Nome e Função;

CPF:
Fone/Fü.'-

OBS: Todos os Documentos de l-labililaçào que possuam modelo e a Proposta cie Preços deverão ser
apresentados, obrigatoriamente em papel timbrado do proponente.

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021
ANEXO 111

MODELO DE ÇARTA DE CREDENÇIAMENTO

PREFEITURA DE CANTANIIEDE/MA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
REF.TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021.

Prezados Senhores.

A (empresa)
o Sr.

. por seu representante legal, que esta subscreve, credencia
, portador do 110 N°:
e do CPF N":
, para

reprcsentá-ía perante a TOMADA DE PREÇOS em referência, outorgando poderes para rubricar as
Propostas Comerciais, a docuinemacão. apreseniar reclamações, imoiianacões. reiuinciar a prazos

recursais e assinar alas, perante a Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase do processo
Licitatório e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.
Alenciosamente.

(assinatura do representante legal da proponente, nome,cargo

e ideniidcaçâo em papel timbrado da empresa devidamente identificado.)

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede,ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br

CANTANMfeDt/MA

PROC.jLgOlO£l/202_i
I FLS.

•r<rHlMI IUKn

•/ O*?

■

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÍ!^#§«
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Oí

CANmfiK

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" Ü03/2021
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

PREFEITURA DE CANTANHEDE/MA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
RKF. lOMADA DE I'REÇOS N" 003/2021.

Prezados Senhores,

A empresa

^o,

.inscrita no CNPJ

scdiíids cm

representante legal o(a) Sr,(a)
c do CPI- N":

íiitcniicdio cic seu

portador(a) da Carteira de identidade N'^:
. DECLARA, que a empresa atende a todos os

requisitos de habliitavilo. bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
oferecido, os quais atendem plenamente ao Edital.

(local).

(assinatura do representante legal da proponente, nome. cargo

e ideiiliUcação etn papel timbrado da etnpresa de\ idamenie identificado.)
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021
ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXHI DO ART.7% CF/88.

PREFEITUIU\ DE CAN l AiNHEDE/MA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
REF.TOMADA DE PREÇOS N"003/2021.

Prezados Senliores,

A empresa

signatária, inscrita no CNPJ sob o N°:
sediada na

(endereço completo), por seu

representante legal, declara, sob as penas da Lei. que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18
(dezoito) anos em exercício de atividade iioliirna. perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para
qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir
de 14(quatorze) unos, em conformidade com o inciso XXXIl! do art. 1", da Constituição Federal e com
a Lei N°: 9.854/99,

Nome da cidade (Estado)

de

de

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)
(N'*: da identidade do declarante)

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
i OMADA DE PREÇOS N"(Í03/2<)2I
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA DE CANTANHEDE/MA.

COMISSÃO PERMANEN TE DE LICITAÇÕES.
REF. TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021.

Prezados Senhores,

A signatária da presente na qualidade de Representante Legal da Empresa

declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo
2® do art. 32 da Lei 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta a
participar da TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021.

Local e data

Nome da empresa e de seu Representante Legal, com a devida
OLialidcaçâo (sócio, proprietário ou procurador e absinatura).

Praça Paulo Rodrigues, Oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021
ANEXO vn

MODELO DE PROPOS TA DE PREÇOS
Prezados Senliores.

Apresentamos a seguir nossa proposta de preços para Contratação de empresa para a prestação
de serviços de Consultoria em Contabilidade Pública para as Secretarias Municipais de Cantanhede/MA,
de acordo com a planilha de quantitativos apresentada, abaixo:
DESCRlCÂO DOS SERVIÇOS

1. Assessoria e consultoria na classit1caçao c escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios
contábeis vigentes;
2. Assessoria e consultoria na elaboração de balancetes mensais;

3. Assessoria e consultoria na elaboração da Prestação de Contas da PreTeitura Municipal(Balanço Anual da Prefeitura
Municipal);

4. Assessoria e consiilloria na elaboração e encaminhamento ao ICE/MA dos Relatórios Resumidos da Execução

Orçamentária - KREO; Elaboração e encaminhamenio ao TCE/MA dos relatórios de Gestão Fiscal - RGF; Elaboração
c encaminhaineiiui do SIS! N aiuiai: Elaboração e eiicaminliamenio du SIO]'S(SAÚDE)semestral e anual; Elaboração
e encaminhamenio dos SIOPE(EDUCAÇÃO)anual;
5. Assessoria e consultoria na validação das notas Hscais;

6. Assessoria e consultoria junto ao setor de Recursos Humanos na confecção da Folha de Pagamento de acordo com
0 Plano de Cargos e Salários vigente;

7. Assessoria e consultoria no acompanhamento e atualização do CAUC;

8. Assessoria e consultoria a(os) servidür(es) municipal responsável pela elaboração das Prestações de Contas dos
recursos provenicnics de Convênios FEDERAL e ESTADUAL;

9. Assessoria e consultoria na veritlcação de pendências relacionadas a Prestação de Contas da Municipalidadejunto
ao Governo Federai, Estadual e Tribunal de Contas do Estado - TCE/MA;

10. Assessoria e consultoria na regularização c emissão da Certidão Negativa de Débito do INSS (possível débito
existente fica a ciilério da Prefeitura Municipal para sua regularização);

1 1. Assessoria e consultoria na regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito do FGIS (débitos por conta

da Prefeitura Municipal); Regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGNF (débito existente é de responsabilidade da Prefeitura Municipal); Regularização e emissão da
Certidão Negativa de Débito da Receita Estadual (débito existente é de responsabilidade da Prefeitura Municipal);

Regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito da CAEMA (débito existe é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal);

PEM

QTüE I V. MENSAL

DESClílÇ/vO

V.TOTAL

Contratação de empresa especializada para Consultoria em
01

Contabilidade

1'iiblica

na

Secretiiriu

Municipal

de

Administração durante o exercício de 2021.
Contratação de empresa especializada para Consultoria em
02

Contabilidade Pública na Secretaria Municipal de Educação

durante o exeieieio de 2021.
Contratação de empresa especializada para Consultoria em
03

Contabilidiitlc Pública na Secretaria Municipal dc Saúde

durante o exetcicio de 2021.

01 -IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE;
CPF/CNPJ/MK;

ENDEREÇO:
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.

Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
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CANUMJE
CIDADE/UF;

BAIRRO:
TEL:

FAX:

02 - DADOS BANCÁRIOS:
BANCO:

AGÊNCIA:
CONTA-CORRENTE:
FAVORECIDO:
CONTATO:

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: mínima de 60(sessenta) dias.

05-PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) Meses
06- VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Município(sede da empresa)

de

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

de

.

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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ANEXO VIII

DECLARAC ÃO DE LOCALIZAÇÃO E FI NCIONAMENTO

Sr(a)

pürtador{a)
e

do

CPF

na

da

\f

Carteira
residente

de

Identidade
e

n°

domiciliado

declaro sob as penalidades da lei, que a empresa
CNPJ

n°

localizada

na
está em pleno funcionameiuo. sendo o local e
instalações adequados e compatíveis para o exercido do ramo de atividade da mesma.
Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas
nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Canianliede/MA de qualquer responsabilidade
sobre as informações prestadas por esta empresa.

Atenciosamente.

Licitante:

Assinatura

Nome e Função:
CPF:
Fone/Fax:

OBS: i odos os Documentos de Habilitação que possuam modelo e a Proposta de Preços deverão ser
apresentados, obrigatorisuncnte em papel timbrado do proponente.

Praça Paulo Rodrigues, Oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpI@cantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE PKEÇOS N° 003/2021
anexo IX

MINUTA DO CONTIIA TO N" XXX/2021
TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1801001/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI
C ELEBRAM
A
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA E A
EMPRESA
para

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

CÇNSULTORIA EM CONTABILIDADE
PÚBLICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA.localizada na Praça Paulo Rodrigues. ii°01,
CEP' 65 465-üüO," Centro - Cantanhede/MA.
através da Secretaria Municipal de
^jnscritanoCNPJsobiCxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx,
neste ato representada por
• secrctário(a) mimicipaí de
^
•
Dortador do CPF n'^ XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRA I ANTE, e
com sede e endereço na
n°
mimicipio de
inscrita no CNPJ sob o n
neste ato representada por
brasileiro, portador do CPF n
doravante
denominada CONTRATADA,celebram o presente CONTRATO,resultante do procedimento licitatono
na modalidade de 1 ornada dc Preço, constantes dos autos TP-003/2021. com a finalidade de reger a

relação de direitos e obrigações entre a PREFLl FURA e a CONTRATADA, nos lermos dispostos na
Lei 8.666. de 21 .U6.Õ3 e suas alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes;
TÍTULO I-no OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto a prestação de serviços de Consultoria em Contabilidade

Pública para as Secretarias Municipais de Cantanhede/MA. conforme cspecilicaçôes constantes do
Anexo I. paile integrante deste edital.

CL.ÁUSULA SEGUNDA - 0(s) serviço(s). especificações, quantidades e preços encontram-se
definidos na Tomada de Preços TP 003/2021.

TÍTULO II - nos documentos CONTRATUAIS E DA ORDEM DE PREVALÊNCIA
CLÁUSULA TERCEIRA - Fazem parle desic Contraio, independentemente de transcrição e anexaçao.

e terão plena validade, salvo naquilo que por csle liistrumcmo tenha sido modillcado. os documentos
abai.xo relacionados, na seguinte ordem de prevalência:

Parágrafo Primeiro - r:dital de Licitações IP 003/202le seus anexos;

Parágrafo Segundo - Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos
pela PREFEI TURA.

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação, ou divergência deste Contrato com
Guaisquer dos documentos mencionados no "caput" desta cláusula, ou destes ultimes entre si,
prevalecerá em primeiro lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos na ordem em que estão
nomeados.

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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TITULO 111 - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSUIA QUARTA - Os serviços deverão ser executados no Miinicípio de Cantanhede/MA,
atra\és de \ isitas periódicas, bem como dc acordo com o estabelecido no Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA - Não Será admitida a subconiratação. em nenhuma fase dos serviços objeto
desde Contrato.

TÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

CLÁUSULA SFXT.A - .\ PKHFnrf l'KA obriga-se a cumprir os termos deste Contrato e,ainda,efetuar
os pagíuneiUos das taturas nos pra/os estabelecidos.
TÍTULO V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA SÉTIMA -Constitui obrigação da CONTRATADA,além de outras previstas no presente
Contraio e nos documentos que o integram manter durante toda a execução do Contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no processo licitatório.

CLÁUSUL.A OITAVA - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os direitos trabalhistas dos

empregados contratados, inclusive o cumprimento de normas atinentes a saúde, higiene e segurança do
trabalho.

CLÁUSULA NONA - Disponibilizar todos os recursos necessários à conclusão dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA-.Arcar com as despesas de mobilização edesmohiüzação de materiais, quando
for o ca>o.

CLÁUSULA DÉCIMA i'RIMEliL\ - A CONTRATADA não poderá, salvo prévia e expressa

autorização por escrito da PREFEITURA, ceder o Contrato ou parte dele, bem como a qualquer título,
transferir benefícios ou interesse do mesmo, sendo ainda, vedado a subempreitados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND.A - Arcar com todos os impostos e taxas incidentes sobre a os
serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Assumir integral responsabilidade pela adoção de todas as

medidas de segurança necessárias á execução dos serviços, objeto deste Contrato, e será a umca

responsável pelos acidentes que pon-entiira venham a ocorrer com seu pessoal ou terceiros, inclusive
pelos danos materiais oriundos dos mesmos.

CLÁUSUL.A DÉCIMA QUARTA - Os serviços que se fizerem necessário serão de responsabilidade
da Contratada.

TÍTULO \ I - DA LXECUCÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA executará os sei-viços objeto do presente
Contrato, rigorosamente de acordo com os termos deste Instrumento e seus anexos.
TÍTU I.O VII-DO PREÇO

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os preços coiuraiados são aqueles

conforme Proposta da CONTRATADA,nos termos expressamente aceitos pela PREFbi l URA.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica estabelecido que os preços acima contemplem todos os custos
direta ou indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução dos serviços, objeto deste
Contraio.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os preços estabelecidos neste Contrato são tirmes e irreajustaveis.
TÍTULO VIII - DOS QUANTITATIVOS E VALORES

CLÁUSULA NONA - O valor total desta contratação é de R$

(

)

TÍTIII rt 1\ - no RECURSO ORÇAMENTÁRIO

CLÁl.SULA VIGÉSIMA - Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contraiaçao estão no
orçamento de 2021:

TÍTULO X - DO FA I UIUV^MENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os documentos de cobrança serão os a seguir discriminados.
a)Nota Fiscal/Faturas emitidas pela CONTRATADA.
TÍTULO XI - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CLÁUSl-LA VIGÉSIMA SEGUNDA - Os pagamentos dos serviços serão efetuados confortne

dciinidos pela CON I RA I AN fi::. mcdianie a apresentação da Fatura/Nota Fiscal, contenda e atestada
pela CON I RAI AN 11-;. cm conformidade com o Anexo 1.

8 r Os serviços serão realizados, a critério da Contratante com base no projeto básico aprovado,

contados a partir do início efetivo dos serviços, considerando os serviços efetivamente realizados e
concluídos satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente
aqueles fonnalmenle aprovados pela Contratada dentro do prazo estipulado,

§ 2- O p;«amcntD sorá olctaado nu prn.o de a.é 30 (irinta) dias. após a
Reeebimeiuo Definitivo, desde que não liaja fator impeditivo provocado pela CONTRA iAUA.

mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanliada da respectiva Ordem de Se^Nos e das
certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa a Certidão Conjunta Negativa dt

Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniao e Seguridade Social. Prova de

regularidade relativa ao Fundo de Garantia por l empo de Serviço. FG FS. I rova ^^S^landade

relativa à Justiça do Traballio. mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tiabalhistas
(CND I) Certidão Negativa de Débitos e Div ida Ativa Fstadual e .Municipal, diretamente na conta
que o fornecedor apresentar no ato da eoiuvataçàü. para o que deverá, na oportunidade, mtonnar o nome
do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o credito, nao sendo permitidas
alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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S 3" Os atrasos ocasionados por motivo dc Ibrça maior oii caso foriiiilo. desde que uotiti^dos no pr^o
dt 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTilATANTL. não serão considerados como
inadimplemento contratual.

8 4" O prazo será realizado conforme Anexo I apresentado pela empresa em conformidade cotu a
Proposta Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a area abrangida pelo
serviço prestado.

CLÁUSULA VrCÉSlMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - Fie. designado
0 servidor Elias Aguiar Pinto, para exercer a função de liscai dos contratos a serem celebrados,

§ 1" Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA,sem ônus para o CON FRATANTE.

§ 2" A CONTRA I ANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em
desacordo com o CONTRA fO.

8 3" Sem preiuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA,todos os trabalhos cont^ratados estarão
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a area abrangida pelo seiviço.
por pessoas devidamente ciedenciadas.

§ 4" A CONTRA TANTE se fará presente no locai dos serviços por seu{s) tlscal (is) credenciado(os)ou
por Comissão Fiscal.

§ 5" À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, ate a sua
conclusão.

TÍTULO Xll - DA ATUAI.IZACÂO FINANCEIRA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo
CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA,esta lãrá jiis à compensação financeira

na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moralorios a taxa de
6"/» (seis por cento) ao ano. eqiii\alente ao índice de Ü.0ÜÜ1644."pro rata die .

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o

respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas na
Cláusula Nona.

TÍTULO Xin - no prazo f vigência no contrato

n ÁIJSULA VIGÉSIMA QUINTA ■ O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da

dís...

Co„fon™ prcvõ oad, 57, n.císo H. d. l.ci Fcd.-.l 8,d6.'F3. a p,«.aç:.o

de serviços a ser executada de forma contínua, poderão Ter sua duraçao proriogada por iguais^e
sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas a Administração
Pública, limitada a sessenta meses. Portanto, desde qiie haja interesse de ambas as partes em prorrogar

o contrato por esta licitação desenvolvido, e. seja notório o real desenvolvimento da qualidade de ensino
implantada no município, nada obsta por esta prática.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - O presente Contraio vigorará até 31 de dezembro do exercício
financeiro vigente a parlii' da data dc sua assinatura.
Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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TÍTULO XIV - DA MULTA E PENALIDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Atrasos não jiistificacios no prazo de execução dos serviços

sujeitarão a CONTRATADA à multas de 0,16%(dezesseis décimos por cento) por dia de atraso, sobre
o valor total da Fatura, até o limite de 10(dez) dias, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer
faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo deste Instrumento Contratual.

Parágrafo Primeiro - Quando o valor da multa ultrapassar o período estabelecido acima, a
PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este
Instrumento e aplicar as penalidades previstas em lei.

Parágrafo Segundo - A inexeciição total ou parcial deste Contrato sujeitará o Contratado, à aplicação
de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
TÍTULO XV - DO CASO FOlUl UiTO E DA Í-OKCA MAIOR

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - As partes não serão responsáveis pela não execução lotai ou

parcial de suas obrigações desde que essa falta resulte, comprovadamente, de fato cujo efeito não é
possível evitar ou impedir, Essa exoneração de responsabilidade produzirá efeitos nos termos do
Parágrafo Único do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro,

Parágrafo Primeiro - No caso de uma das partes se acharem impossibilitada de cumprir alguma de
suas übrieaçôes. por moti\o de força maior, deverá informar esse fato à outra parte, por escrito e com
aviso de recepção, no máximo até IO(dez)dias contados da data em que ela lenha tomado conhecimento
do evento.

Parágrafo Segundo - A comunicação de que trata o Parágrafo Primeiro deverá conter a caracterização
dos serviços e as justificativas do impedimento que alegar, fornecendo à outra parte, com a maior
brevidade, todos os elementos comprobatórios e de informação, atestados periciais e certificados, bem
como comunicando todos os elementos nosos sobre a evolução dos fatos ou eventos verificados e

invocados, particularmente sobre as medidas tomadas ou preconizadas para reduzir as conseqiiências
desses fatos ou eventos, e sobre as possibilidades de retomar, no lodo ou em parte, o cumprimento de
suas obrigações contratuais.
TÍTULO XVI - DA RESCISÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - O presente Contrato, além do estabelecido na Cláusula supra

poderá ser rescindido de acordo com o previsto na Lei 8.666/93. acarretando as eonscquèncias pievistas
no artigo 80 da citada Lei.

Parágrafo Primeiro - A rescisão será determinada por ato unilateral e comunicada por escrito a
CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos 1 a Xll e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.

/-

,

• •

•

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita as

penalidades deste inslrumenlo e ás conseqüências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
TÍTULO XVII.DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - À CONTRATADA é vedado prestar informações a

lereeiros sobre a natureza ou andamento deste Contrato, fazer publicidade, por qualquer meio de
Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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divulgação, relativo ao objeto deste instrumento, salvo com autorização, por escrito, da PREFEITURA,
que deverá ter conliecimento antecipado da matéria a ser publicada.
Ti ITiLÜ XVTll - DA LEI APIJCÁVEL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - O presente Contrato rege-se pela Legislação Brasileira, e os
casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, demais legislação.Jurisprudência
e doutrinas aplicáveis à espécie, e à legislação sobre o Plano Real.
Ti TULO XIX - DA ALTERAÇÃO CON TltATUAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA l ERCElRA - As Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato
somente poderão ser alteradas por meio de Termo Aditivo.

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse
da Administração do CONTRATANTE,com a apresentação das devidas justificativas.
TÍTULO XX - DA DISPOSIÇÃO FINAL

CT.ÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - .A CONTR.AIADA llca obrigada a aceitar, nas mesmas

condições iomraiuais. mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos de
sert iços até o limite de 25 %(vinte e cinco por cento)do valor do Contrato, em decorrência da eventual
variação das quantidades dos sef\'iços constantes da Planilha Contratual de Quantidades e Preços, bem
como em razão dos serviços extras que porventura se façam necessários.
TÍTULO XXi-DOFORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As partes integrantes elegem o Foro da cidade de
Canianliede/MA. para solução de qualquer questão oriunda do presente Contrato, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim,justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 2(duas) vias de
igual teor e forma, e para um só efeito.
Canianíiede/M.A.

CONTRATANTE

CONTRAfADA

Testemunhas;

Nome:

CPF;

Nome:
CPF:

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021
anexo X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMEN TO COMO
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(razão social do licitante), inscrita no CNPJ sob o

_ sediada
sediada na
na _
R.G. n°
n°
. R.G.

(endereço completo), representada pelo(a)
. CPF n"

DECLARA,para os

fins do disposto na Lei Complementar iC 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei. que se enquadra como;

□ MICROEMPRESA. conforme inc. 1 do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
□ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. 11 do art. .U cia Lei Complementar n" 123/2006.
A licitante D E C L A K A, ainda, que não se enquadra em qualquer das íiipóteses de

exclusão no § 4 do art. 3" da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia
como critério de desempate no procedimento licitalório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe,
realizado pela Prefeitura Municipal de Cantaiihede/MA.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES
(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465"O0O

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE 1'llEÇOS N" «03/2021
ANEXO XI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Cuiitmtaçào de empresa para a prcstavào de sel^'iços de Consultoria em
Contabilidade Publica para as Secretarias Municipais de CamanhedCMA,
REFERÊNCIA; Processo n'' XXXÜÜ3/2021

LICITAÇÃO; Tomada de Preços n"
003/2021

CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de Canianliede/MA, por meio da Secretaria Municipal de
. \ein. através do presente Termo. Ibnnali/ar o 1 ERMO DE RECEBIMENTO
PROVlSORlO da entrega dü(5)serviços abaixo relacionados, referente a Tomada de Preços
em cumprimento ao disposto no art, 73 da Lei Federal n'' 8.666/93.
A Secretaria Municipal de

(órgão requisitante) recebe os referido(s)

serviços a ílm de proceder avaliação criteriosa, verillcando a sua conformidade com as

cspccitlcaçòcs técnicas desci ilas iio Projeto Básico c com a Proposta da Empresa.
E. assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (ires) vias de
igual teor e forma, para que produza os legiiiinos efeitos de direito.
Canlanhede/MA de de.
xxxxxxx

SL'crc'lário(a) Municipal de

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)
xxxxxxx\.xx

Representante Legal da Empresa

Praça Paulo Rodrigues, Oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465"000

www.cantanhede.ma.gov.br

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS N" 003/2021
ANEXO VIII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Consultoria em
Contabilidade Pública para as Secretarias Municipais de Cantanlicde/MA.
REFERÊNCIA:

Processo

n"

XXXX003/2021

LICHAÇÃO: Tomada dc Preços n"
003/2021

CONTRATADA;

A Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA. por

vem. através do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO
DBFlNri lVO da entrega dos Serviços para a Secretaria Municipal de
^
através da Tomada de Preços n" 003/2021, em cumprimento ao disposto no art. 73_da Lei
Federal n." 8.666/93, lixando esta data para o inicio da contagem dos prazos relativos ao
Pbmpresa

c:,ínf:r'

uasto no total de RS

» pre.,,. d«a, o. se„,ço. fornecidos pela

atendem aos critérios determinados
pelamediante
Administração,
perfazendo
). aser pago
Nota Fiscal/Fatura.
t

^

^

A Preléitnra dcNcrá efetuar o pagamento en, 30 (trinta) dias consecutivos apos a

assinatura do presente Termo,desde que não haja fator impeditivo provocado pela enipresa,

E assim, concluído a obra do objeto da licitação, expede-se este Termo de
Recebimento Defiiiitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos
efeitos de direito.

Canianhede/MA de de.
xxxxxxx

Secreláriofal Mtinicipcil c/c
xxwxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)
xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa

www.cantanhede.ma.gov.br

Praça Paulo Rodrigues, oi, Centro,
Cantanhede-MA, Cep 65465-000

cpl@cantanhede,ma.gov.br

