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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021-CPL/PMR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.26.01/2021-PMR 

 

 

Razão Social:_____________________________________________________________________ 

 

CNPJ/CPF:_______________________________________________________________________ 

 

Endereço:________________________________________________________________________ 

 

Bairro:___________________________________________________________________________ 

 

Cidade: ____________________________________________ Estado:_______________________ 

 

E-Mail:___________________________________________________________________________ 

 

Telefone: ________________________________ Fax: ___________________________________ 

 

Celular:__________________________________________________________________________ 

 

Responsável pela Empresa:__________________________________________________________ 

 

Recebemos, por meio do sítio http://www.riachão.ma.gov.br/, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local: ____________________________ ,_________  de  _________________  de 2021. 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do 

Edital e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação-CPL pelo e-mail: 

cplriachao.ma@gmail.com. 

 

A não remessa do recibo exime o Presidente da comunicação de eventuais retificações ocorridas 

no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Sebastião de Souza Sandes 

Presidente da CPL 

 

 

ACOMPANHE ESTA LICITAÇÃO E SEUS ATOS NA INTERNET PELO SÍTIO 

 http://www.riachao.ma.gov.br  

 

http://www.riachao.ma.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA. 

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. 

EDITAL N.º 002/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.26.01/2021-PMR   

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.         

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

instituída pela Portaria nº 23/2021, torna publico que receberá proposta para fins de participação da 

Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma execução indireta sob regime empreitada Por 

Preço Global, regida pela Lei N.º 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, a realizar-se no dia 03 de março 

de 2021 as 08h:30m no Prédio da Prefeitura Municipal de Riachão-MA, sito à Praça Nossa Senhora de 

Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA, onde serão recebidos os envelopes com a documentação para 

habilitação preliminar e proposta de preços, para o serviço, objeto deste Edital. 

 

As regras da Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018 só se aplicam para documentação de 

credenciamento e habilitação referente as pessoas físicas. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1.1. As licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital e seus 

anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos. 

1.2. Este Edital poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura 

Municipal de Riachão, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 8:00h às 12:00h. 

1.3. O Edital encontra-se também disponível no site da Prefeitura Municipal de Riachão 

http://www.riachão.ma.gov.br na opção “Transparência/Licitações”, somente para consulta dos 

interessados. 

1.4. Ao adquirir cópia do Edital pelo site, o interessado deverá preencher o Recibo de Retirada de 

Edital, no qual consta os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço completo da sede da empresa, 

e-mail, telefone, fax, celular e nome do responsável pela empresa e depositar o valor do Edital na conta 

da Prefeitura Municipal de Riachão-MA. 

1.4.1. O Recibo de Retirada de Edital deverá ser enviado para o e-mail 

cplriachao.ma@gmail.com. A não remessa do recibo exime o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

1.4.2. Os interessados deverão ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-

se válida a notificação encaminhada ao e-mail anteriormente fornecido, constante no Recibo de 

Retirada de Edital. 

1.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 

na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, salvo comunicação em contrário. 

 

02 – OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

http://www.riachão.ma.gov.br/
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2.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de Serviços Técnicos Especializados em 

Assessoria Contábil para o exercício de 2021, conforme Anexos do Edital e projeto. 

 

Valor Estimado: R$ 199.883,26 (Cento e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e 

Vinte e Seis Centavos). 

 

2.2 – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.3 – As empresas cadastradas no ramo pertinente ao objeto na Comissão Permanente de Licitação – 

CPL, ou em outro órgão da Administração pública Federal ou de outros Estados ou ainda, quando não 

sejam cadastradas em nenhum órgão público, que atenda perante da Comissão até o terceiro dia útil 

anterior à data do recebimento dos envelopes, a todas as condições exigíveis para cadastramento na 

forma dos artigos 28 e 29, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

 

03 – IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 

3.1. Que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 

falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;  

 

3.2. Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas controladas, 

coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;  

 

3.3. Que se apresentem na qualidade de subcontratadas;  

 

3.4. Que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos do Município 

de RIACHÃO - MA;  

 

3.5. Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de RIACHÃO/MA, 

conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993;  

 

3.6. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, conforme art. 87, inciso 

IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

3.7.  Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  

 

3.8. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 

ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;  

 

3.9. Enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

3.10. proibida de participar de licitação, tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e 

serviços, concessão de serviços públicos, na administração pública federal, estadual, municipal e do 

Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo não inferior a 5 (cinco) 

anos, em razão de pena por prática de infração da ordem econômica, de acordo com o artigo 38, inciso 

II, da Lei Federal nº 12.529/2011 (Lei Antitruste); 

 

3.11. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
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3.12. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

 

3.13. proibida de contratar com o Poder Público por ato de improbidade, com decorrente inclusão no 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade-CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, nos termos do artigo 12, da 

Lei Federal nº 8.429/1992; 

 

4. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO. 

 

4.1. Os representantes legais deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo, obrigatoriamente, no 

ato de entrega dos envelopes, sendo que a documentação constante deste item do edital deverá 

vir fora dos envelopes, conforme abaixo: 

 

4.1.1. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar 

cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente, o Estatuto ou Contrato Social 

juntamente com a(s) alteração(ões) que comprovem sua capacidade de representante 

legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de 

obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada 

cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

 

4.1.2.  PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público 

ou Particular de Mandato (procuração ou carta credencial, conforme Anexo II), 

outorgando expressamente poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações, 

receber intimação, interpor recurso e renunciar a sua interposição, assinar contrato, 

assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

Deverá apresentar ainda, cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente que 

possua foto do representa legal da empresa e do procurador. 

 

4.1.3.  Declaração de Enquadramento e/ou Reenquadramento e/ou Certidão Específica 

emitida pela Junta Comercial da sede do licitante para fins de comprovação de que é 

Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempreendedor Individual-

MEI, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações. 

 

4.2. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 

4.1.1 ou 4.1.2, quando for o caso, não excluirão a licitante do certame, mas impedirão o 

representante de se manifestar e responder pelo Licitante, e de praticar qualquer outro ato 

inerente a este certame. 

 

4.3. A licitante que não apresentar a documentação ao que se refere o item 4.1.3 no ato do 

credenciamento decairá do direito de posteriormente se declarar microempresa e empresa de 

pequeno porte, perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a Lei Complementar 

123/2006 e alterações. 

 

4.4. O representante legal ou procurador da licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por 

outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do item 

4.5. 

 

4.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
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4.6. Antes de concluir o credenciamento, a licitante deverá apresentar a CPL, com o intuito de verificar o 

eventual descumprimento de condições de participação os seguintes documentos: 

a) A certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente à: Cadastro de 

Licitantes Inidôneas; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, emitidas no site do Tribunal de Contas da 

União – TCU); 

4.6.1. A consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade-CNIAI será realizada em nome das pessoas jurídicas licitantes 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei Federal nº 8.429/1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

4.6.2. Constatada a existência de sanção, o Presidente da CPL poderá excluir o licitante por falta de 

condição de participação nesta licitação. 

4.6.3. As certidões necessárias para credenciamento e habilitação valerão no prazo 

estipulado no corpo do documento; as certidões que não constar prazo de validade, 

serão consideradas válidas pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos a conta da data de 

emissão á abertura do certame licitatório. 

 

4.7. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, Anexo – III. 

 

4.8. Encerrada a fase do credenciamento, não será aceito a participação de mais nenhuma empresa e 

serão recebidos os Envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Proposta de Preços. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

5.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de habilitação e proposta de preços no dia, 

hora e local citado no preâmbulo deste Edital, em dois envelopes fechados e invioláveis, em cuja parte 

externa, além da razão social e endereço, estejam escrito: 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro – Riachão – MA. 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.26.01/2021. 

Envelope “01” – documentação de Habilitação 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro – Riachão – MA. 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.26.01/2021. 

Envelope “02” – Proposta de Preços 

 

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: O envelope nº 01 deverá conter, em via única, 

obrigatoriamente, em original ou cópia previamente autenticada por cartório ou por servidor da 

Comissão Permanente de Licitação. A autenticação de documentos por membros da Comissão 

Permanente de Licitação ocorrerá até 0:30 (trinta) minutos antes do horário de abertura. Segue a 

documentação seguinte: 
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5.2.1 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

a) Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, 

no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.2.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da licitante, incluindo 

o INSS, mediante a: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 

União; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, 

mediante: 

d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

d.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma 

única certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o Presidente da CPL 

poderá diligenciar para dirimir eventuais dúvidas. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante: 

e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF); 

e.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

e.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma 

única certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o Presidente da CPL 

poderá diligenciar para dirimir eventuais dúvidas. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, 

mediante a: 

f.1) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a: 

g.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT 

h) Declaração de Cumprimento do Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988: 
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h.1) 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 artigo 

27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993, podendo ser utilizado o modelo no ANEXO V 

deste Edital. 

5.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica, referente à execução de serviços relativos, com 

características técnicas às do objeto do presente Edital, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público, em nome da empresa licitante ou do seu responsável técnico. O Presidente da CPL 

poderá fazer diligência solicitando cópia de contrato de prestação de serviços e extrato de 

publicação na imprensa oficial referente ao atestado apresentado; 

 

a.1) O atestado de capacidade técnica exigido no item 5.2.3, letra “a” do Instrumento 

convocatório deverá descrever atividades desenvolvidas que corresponda no mínimo a: 

Assessoria registro mensal da realização da receita, da Execução da Despesa, da Aplicação 

nas diversas Secretarias, da aplicação dos recursos do FUNDEB, dos Gastos com Pessoal e 

Encargos; dos repasses junto ao Regime Geral de Previdência Social e/ou Regime Próprio de 

Previdência do Servidor; Assessoria na elaboração do cronograma de execução de 

desembolsos e revisões bimestrais, elaboração bimestral do relatório resumido da execução 

orçamentária; Assessoria na elaboração de slides e apresentação técnica nas Audiências 

Públicas; Assessoria na elaboração quadrimestral do Relatório de Gestão Fiscal; Assessoria 

na inclusão bimestral de dados no sistema de informações em orçamentos públicos de 

educação (SIOPE); Assessoria na inclusão bimestral de dados no sistema de informações em 

orçamentos públicos de saúde (SIOPS); Assessoria na inclusão anual de dados no sistema 

SUAS Web; Assessoria na elaboração, regularização e transmissão da DCTF junto a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; Assessoria na elaboração de estudos de impacto 

orçamentário; Assessoria na elaboração de Leis, Decretos e Pareceres em matéria 

orçamentária e financeira; Assessoria na inclusão bimestral e quadrimestral de dados no 

sistema de coleta de dados do Tesouro Nacional (SICONF), Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SINCONFI); Assessoria na geração de dados 

para atender aos conselhos municipais; Assessoria no suporte contábil a defesas de processos 

relativos a contas de Gestão e Contas de Governo e Assessoria e Consultoria para 

Elaboração, Revisão, e Adequação das Leis Orçamentarias e de Planejamento Orçamentário 

(Plano   Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – 

LOA) compreendendo os requisitos legais, regulamentares e constitucionais. 

b) Comprovação da empresa possuir como profissional, pessoa qualificada com experiência 

mínima de 4 (quatro) anos para prestação do serviço objeto do Edital.  

b.1) A Qualificação de no mínimo 01 (um) profissional Contador com prática mínima de 

04 (quatro) anos comprovada mediante a apresentação de inscrição no Conselho 

Regional de Contabilidade junto com Declaração ou Portaria expedido por órgãos da 

Administração Pública que demonstre experiências anteriores em trabalhos como 

responsável técnico por Órgãos Públicos com Orçamento Anual de porte igual ou 

superior ao Município de Riachão/MA; 

b.2) Quando o profissional indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será 

feita através do Ato Constitutivo da empresa; 
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b.3) Em caso de não comprovação de vínculo empregatício, o licitante poderá apresentar, 

em substituição, um Contrato de Prestação de serviços. O Contrato assinado conjuntamente 

pelo Representante Legal do licitante e pelo profissional indicado com firmas reconhecida em 

cartório. 

c) Certidão de Regularidade Cadastral da Pessoa Jurídica juntamente com Alvará de 

Organização Contábil emitido pelo no Conselho Regional de Contabilidade – CRC dentro do 

prazo de validade. 

5.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, com o 

objetivo de comprovar a boa situação financeira da empresa, avaliada pelo Índice de Liquidez 

Geral-ILG e Índice de Liquidez Corrente-ILC os quais deverão ser iguais ou maiores 

que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas: 

 

Índice de Liquidez Corrente-ILC 

= 

Ativo Circulante-AC 
>= 1 

Passivo Circulante-PC 

 

Índice de Liquidez Geral-ILG 

= 

Ativo Circulante-AC + 

Realizável a Longo Prazo-RLP 
>= 1 

Passivo Circulante-PC + 

Exigível a Longo Prazo-ELP 

 

a.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em Memorial de Cálculos juntado 

ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis. Caso o Memorial não seja 

apresentado, o Presidente da CPL se reserva o direito de efetuar os cálculos; 

a.2) A licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos Índice de Liquidez 

Geral-ILG e Índice de Liquidez Corrente-ILC deverá comprovar Capital Social ou 

Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo 

estimado para os itens ofertados; 

a.3) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 

licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 

registrada na Junta Comercial em que o Balanço for registrado; 

a.4) As empresas constituídas no exercício social em curso, em substituição ao Balanço 

Patrimonial, deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

a.5) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

a.5.1) Publicados em Diário Oficial; ou 

a.5.2) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

a.5.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou 

a.5.4) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

a.6) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 

contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC; 
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a.7) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-

calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/1995, deverá 

apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e 

Encerramento do Livro Caixa; 

a.8) As pessoas jurídicas obrigadas à Escrituração Contábil Digital-ECD deverão 

apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro 

Contábil Digital, acompanhado do Recibo de Entrega. Estes documentos deverão ser 

impressos diretamente do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 30 (trinta) dias 

consecutivos de antecedência da data de apresentação da Proposta de Preço, quando não vier 

expresso o prazo de validade. 

 

5.2.5. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 

2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante; 

 

5.2.6. Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal: 

Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto 

nº 4.358/02; 

 

5.2.7. Declaração de submissão aos termos deste Edital e seus Anexos; 

5.3  É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à 

habilitação. 

5.4 As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, quando produzidos pela 

própria licitante, deverão estar emitidas em papel timbrado e conter data, identificação e 

assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal. 

5.5 É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelas 

licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica. 

5.6 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, indicado nos documentos da 

Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai 

executar o objeto da presente licitação. 

 

5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser concedida a prorrogação do prazo para a apresentação dos 

documentos exigidos, exceto quando se tratar de ME ou EPP, obedecendo a Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações. 

 

5.8. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será 

devolvida ao licitante. 

 

5.9 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.9.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da 

licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 

representante legal ou procurador da licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de 

apresentação obrigatória: 
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a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razão social da empresa, número do CNPJ, 

endereço completo, fone/fax/celular, e-mail, banco, número da conta e a respectiva agência), 

nome completo do responsável pela assinatura do Contrato Administrativo, com indicação do 

cargo na empresa, CPF e RG, prazo de validade da Proposta, prazo de execução, valor global da 

Proposta, expresso em algarismo e por extenso, em conformidade com as especificações previstas 

no Projeto Básico, de acordo com o modelo constante no ANEXO IV deste Edital; 

a.1) serão aceitos preços em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais após a 

vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995; 

a.2) o CNPJ registrado na Carta-Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por 

ocasião do pagamento do objeto contratado; 

b) Planilha Orçamentária com a descrição detalhada dos ITENS cotados, de acordo com as 

especificações constantes do Projeto Básico, ANEXO I deste Edital, com a indicação da 

unidade, quantidade, preço unitário e total do ITEM, em algarismo, em moeda corrente 

nacional; 

b.1) As empresas licitantes deverão apresentar a Planilha Orçamentária também em 

PENDRIVE no formato EXCEL, objetivando celeridade nos procedimentos da análise técnica 

das propostas de preços na fase de julgamento e classificação. 

b.2) serão aceitos preços em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais após a 

vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995; 

b.3) Havendo discrepância nos preços propostos, prevalecerá o preço unitário do ITEM, 

cabendo ao Presidente da CPL a correção do valor da Proposta; 

b.3.1) para fins do disposto na alínea b.3 o cálculo do valor global da Proposta dar-se-á 

pela somatória dos preços unitários dos ITENS da Proposta, multiplicados por suas 

respectivas quantidades; 

b.4) Os valores unitário, total e o valor globais propostos não poderão ser superiores aos 

valores unitários e total máximos estimados pela Prefeitura Municipal de Riachão, 

constantes do Projeto Básico, ANEXO I deste Edital; 

b.5) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 

pertinentes e atenda a legislação vigente; 

c) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da 

data da sessão de abertura dos Envelopes; 

d) Prazo de execução: ate 31 de Dezembro de 2021, contados a partir da data da assinatura da 

Ordem de Serviço; 

e) Prazo de início de execução: não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

assinatura da Ordem de Serviço; 

f) Data e assinatura do representante legal da licitante com sua qualificação e identificação do 

nome abaixo da assinatura. 

5.10 Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, 

encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Tomada de Preço. 

5.10.1 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto 

desta Tomada de Preço, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Riachão. 
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5.10.2 Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão considerados 

como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da proposta por 

preço inexequível. Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a 

licitante vencedora fornecer os materiais sem ônus adicionais. 

5.11 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; 

5.11.1 O Presidente da CPL poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no 

valor unitário, e poderá incluir o preço global da proposta, se faltar; 

5.11.2 A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Preços poderá ser suprida pelo 

representante legal, presente na sessão pública, com poderes para esse fim; 

5.11.3 Caso o Prazo de Validade da Proposta, Prazo de Execução e o Prazo de Início de Execução 

sejam omitidos na Proposta de Preços, o Presidente da CPL entenderá como sendo igual aos 

previstos no Edital; 

5.11.4 Caso a descrição do objeto seja parcialmente omitida na Proposta de Preços, o Presidente da 

CPL entenderá como sendo igual ao previsto no Projeto Básico. 

5.12 A apresentação da Proposta de Preços implica para a licitante a observância dos preceitos legais 

em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste 

Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

5.13 Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem emissão da Nota de Empenho e convocação 

para a assinatura do Contrato Administrativo, as licitantes ficam liberadas dos compromissos 

assumidos, podendo a Prefeitura Municipal de Riachão solicitar a prorrogação do prazo de 

validade por mais 60 (sessenta) dias consecutivos. 

5.13.1 A licitante poderá recusar ou aceitar o pedido de prorrogação, entretanto, no caso de 

concordância, a Proposta de Preços não poderá ser modificada. 

5.14 A Prefeitura Municipal de Riachão poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores 

esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos. 

5.15 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preço, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

5.16 Não se admitirá Proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços praticados no mercado. 

5.17 Não serão aceitos Propostas com valor global ou unitário superiores ao estimado ou com preços 

manifestamente inexequíveis. 

5.17.1 Considerar-se-á inexequível a Proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 

meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 

com os de mercado do objeto desta Tomada de Preço. 

5.18 Não se admitirá Proposta que apresentar alternativas de preços. 

5.19 Após a abertura da Proposta de Preços não será admitido pedido de desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela Prefeitura Municipal de Riachão. 

 

6. JULGAMENTO 

 

 6.1. HABILITAÇÃO 
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 6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 01, contendo a documentação 

relativa à habilitação dos concorrentes, que deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e membros da 

Comissão. 

 

 6.1.2. Após a apreciação dos documentos exigidos, a comissão declarará habilitados os licitantes 

que os tenham apresentado na forma indicada neste Edital e inabilitadas as que não hajam atendido a 

essas exigências. 

 

 6.1.3. Os licitantes poderão renunciar ao direito de interposição do recurso, o que constará em 

ata, procedendo-se à abertura dos envelopes nº 02, dos habilitados e a devolução, aos inabilitados, dos 

envelopes fechados, contendo as respectivas propostas. 

 

 6.1.4. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item anterior, a Comissão 

Permanente de licitação suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então 

executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) aos 

licitantes habilitados à data e hora de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes nº 02, devidamente 

fechados e rubricados pelos presentes permanecerão, até que se reabra a sessão, sob a guarda e 

responsabilidade do Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 

 6.1.5. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da adjudicação, serão 

destruídos, independentemente de notificação ao interessado. 

 

 6.1.6. Serão INABILITADAS a documentação das empresas que não estiverem de acordo com 

os itens 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.27 e suas alíneas deste Edital, salvo as 

documentações de regularidade fiscal, previsto no art. 43, paragrafo 1º da Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações. 

 

6.2. PROPOSTAS 

 

 6.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de nº 02, divulgando a 

Comissão, aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo as 

propostas rubricadas pelos mesmos e pelos membros da Comissão. 

 

 6.2.2. As propostas serão analisadas e comparadas com os critérios e especificações 

preestabelecidas neste Edital, podendo a Comissão Permanente de Licitação convocar os licitantes para 

esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento da mesma fase do 

julgamento. 

 

 6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro, sendo 

corrigido o preço total. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, 

predominarão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será rejeitada. 

 

 6.2.4. As propostas que não atenderem às condições desta licitação, que oferecerem alternativas 

de ofertas e cotações, bem como as vantagens nelas previstas ou preços excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, serão desclassificadas. 

 

 6.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão, levando em consideração o 

critério de MENOR PREÇO GLOBAL, dentre os licitantes que cumprirem integralmente as exigências 

deste Edital. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

Página 13 de 32 

 

 6.2.6. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e depois de 

obedecido ao disposto do parágrafo 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

 

 6.2.7. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas das empresas que não estiverem de acordo 

com o item 5.9, sub item 5.9.1 e suas alíneas de acordo com Edital. 

  

7- DO PRAZO RECURSAL: 

 

          7.1. Dos atos praticados pela Comissão de Licitação caberá recursos; 

 

          7.1.2. Os recursos serão interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato 

ou da lavratura da ata, e serão dirigidos a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados, do 

recebimento do recurso;  

 

         7.1.3. Havendo interposição de recursos, a Comissão de Licitação comunicará aos demais 

licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

          7.1.4 Transcorrido o prazo recursal será homologada a adjudicação. 

 

8 – PAGAMENTO: 

 

 8.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias, após a 

apresentação da Nota fiscal/fatura no valor total correspondente aos serviços prestados. A mesma deve 

estar devidamente atestada por servidor designado para este fim. 

 

8.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, 

assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo 

licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e 

número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, 

em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as 

demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à 

Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das 

Secretarias de Fazenda do Estado e do Município. 

 

8.1.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 

de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Riachão/MA, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. 

 

   8.2 Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis.  

  

9 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO 

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 

 

9.1.1 – O Proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05(cinco) dias úteis, 

a partir do comunicado expedido pela Administração; 
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9.1.2 – Nos termos do § 2º, Art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá a Administração, quando o 

convocado se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, 

independentemente da comunicação estabelecida pelo Art. 81 da legislação citada. 

 

9.1.3 – No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento equivalente, a 

empresa deverá apresentar: 

 

9.1.3.1 – Todas as certidões exigidas no edital para habilitação; 

 

10 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

 

 A Licitante vencedora deverá executar o serviço no local indicado pela Prefeitura Municipal de 

Riachão-MA de acordo com o Projeto Básico. 

 

11 – PENALIDADES: 

 

                A Licitante vencedora ficará sujeita às seguintes penalidades, em caso de inadimplência: 

a)  Multa moratória de dez por cento (10%) sobre o valor global do serviço sem prejuízo da 

responsabilidade Civil ou Criminal incidente e da obrigação de compor as perdas e danos 

que ser causa; 

b) Multa de meio décimo por cento (0,5%) sobre o valor global, por dia de atraso na entrega 

dos mesmos; 

c) Caberá ao Setor Jurídico da Prefeitura propor a aplicação das penalidades previstas, através 

de comunicação à Autoridade Competente, quando possível com aumento ou provas que 

justificarem a proposição; 

d) A demora, sem justificativa, na execução do serviço total punir a Licitante na forma da Lei. 

 

12 – MULTAS: 

 

                Nenhum pagamento será efetuado à Licitante vencedora antes de pagar ou revelar as multas 

que lhe tenham sido aplicadas. As multas deverão ser recolhidas em conta específica fornecida pela 

Prefeitura no prazo de cinco (05) dias contados da data da notificação. O não atendimento do aqui 

exposto implicará na aplicação das penalidades acima referidas, caberá à autoridade competente. 

 

13 – REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO: 

 

 O Sr. Prefeito poderá revogar a licitação por interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou deverá anulá-la de ofício 

por ilegalidade, ou por provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, sem que 

caiba qualquer recurso ou indenização às licitantes. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 

 

a) A empresa vencedora disponibilizará da presença constante de um profissional para 

quaisquer esclarecimentos técnico do serviço em execução exigido pela Prefeitura; 

b) As dúvidas na interpretação deste EDITAL, os serviços bem como eventuais omissões serão 

dirimidas aplicando-se os dispositivos da legislação vigente e demais normas legais 

cabíveis; 

c) Quaisquer outros esclarecimentos de caráter jurídico e técnico da interpretação dos temos 

deste EDITAL, serão prestados aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Riachão 
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- MA, no endereço anteriormente mencionado, até setenta e duas (72) horas antes da 

realização desta licitação no horário das 09:00 às 12:00 H; 

d) Ocorrendo feriado ou ponto facultativo da data da realização da licitação, será a mesma 

realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local; 

h) Os recursos demandados serão atendidos de acordo com o que determina a Lei n. º 

8.666/93. 

 

15 – ANEXOS: 

 

a) PROJETO BÁSICO (ANEXO I) 

b) CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE – (ANEXO II) 

c) DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTO OS 

REQUESITOS E HABILITAÇÃO – (ANXO III) 

d) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DA HABILITAÇÃO – (ANEXO IV) 

e) DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, INCISO XXXIII, ART. 7º - (ANEXO V) 

f) DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AOS TERMOS DO EDITAL (ANEXO VI) 

g) MODELO DE CARTA PROPOSTA – (ANEXO VII) 

h) MINUTA DE CONTRATO – (ANEXO VIII) 

 

 

Riachão - (MA), 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Sebastião de Souza Sandes 

Presidente da CPL 
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Anexo I  

PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO 

 

O objeto do presente Termo de Referência visa Contratação de Serviços Técnicos Especializados em 

Assessoria Contábil, de interesse da Secretaria Municipal de Planejamento, a serem executados nos 

termos e condições a seguir especificados. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

A contratação de serviços técnicos especializados em assessoria contábil, leva em conta a necessidade 

de dar suporte as ações da Secretaria Municipal de Planejamento, pertinentes à realização dos serviços 

de planejamento e execução orçamentária, financeira e contábil do município, para o exercício de 2021, 

objetivando atender, de forma satisfatória, às determinações da Lei Federal n. 4.320/64, a qual estatui 

normas de direito financeiros para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes públicos, 

bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais Legislações correlatas. 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Os serviços a serem realizados compreenderão a orientação e acompanhamento técnico-profissional 

objetivando o cumprimento da Lei Federal n.4.320/64 e da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal com ênfase nos seguintes itens: 

 

ASSESSORIA CONTABIL AREA PÚBLICA 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD 
PR. UNIT. PR. 

TOTAL 

Serviços Técnicos Especializados de 

Assessoria e Consultoria em Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público para atendimento 

de Gestores das Unidades Administrativas do 

Poder Executivo Municipal de Riachão - MA, 

compreendendo: 

  

Assessoria na concepção e implantação de 

rotinas e processos para execução dos 

serviços de contabilidade, integrados aos 

demais órgãos da administração, com 

instruções passo a passo, para processamento 

da execução orçamentária e contabilidade, nos 

sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial 

e compensado, que permita: Emissão dos 

livros contábeis: diário e razão, consoante 

normas do Conselho Federal de 

Contabilidade; Registro da execução 

orçamentária, por meio de emissão, 

liquidação e pagamento de empenhos de 

despesa, bem como emitir razão de 

empenhos; Elaboração de demonstrativos 

orçamentários, financeiros e patrimoniais, 

bem como plano de contas; Elaboração de 

 

Mês 

 

11 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.166,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199.833,26 
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balanços e balancetes para atendimento de 

exigências legais e requisitos gerenciais; 

Registro de lançamentos contábeis, incluindo 

receitas e despesas; 

Assessoria na geração de demonstrativo para 

elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal e 

Resumo de Execução Orçamentária, 

consoante regulamentação da Secretaria do 

Tesouro Nacional; 

Assessoria na orientação dos servidores e 

gestores dos Departamentos para 

processamento da contabilidade, execução do 

orçamento, trabalhos de tesouraria, 

compreendendo as fases da despesa pública 

de: empenhamento, liquidação, pagamento, 

incorporação patrimonial, processamento do 

movimento bancário, emissão de cheques e 

outros. 

Assessoria na execução das atividades do 

setor de contabilidade, coleta, orientação, 

organização, elaboração (usando sistema 

informatizado) e entrega da documentação 

mensal contábil ao arquivo do município e 

Câmara Municipal, de acordo com a 

legislação vigente, escrituração dos livros 

diários, razão e caixa, impressão de fichas de 

controle bancário e de receita e despesa, 

controle, conciliação e classificação de 

contas, consolidação mensal dos dados das 

diversas Unidades Gestoras do município, 

elaboração do balancete mensal em 02 (duas) 

vias para envio à Câmara Municipal e arquivo 

do município; 

Assessoria registro mensal da realização da 

receita, da Execução da Despesa, da 

Aplicação nas diversas Secretarias, da 

aplicação dos recursos do FUNDEB, dos 

Gastos com Pessoal e Encargos; dos repasses 

junto ao Regime Geral de Previdência Social 

e/ou Regime Próprio de Previdência do 

Servidor; 

Assessoria na elaboração do cronograma de 

execução de desembolsos e revisões 

bimestrais, elaboração bimestral do relatório 

resumido da execução orçamentária; 

Assessoria na elaboração de slides e 

apresentação técnica nas Audiências Públicas; 

Assessoria na elaboração quadrimestral do 

Relatório de Gestão Fiscal; 

Assessoria na inclusão bimestral de dados no 

sistema de informações em orçamentos 

públicos de educação (SIOPE); 
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Assessoria na inclusão bimestral de dados no 

sistema de informações em orçamentos 

públicos de saúde (SIOPS); 

Assessoria na inclusão anual de dados no 

sistema SUAS Web; 

Assessoria na elaboração, regularização e 

transmissão da DCTF junto a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil; 

Assessoria na elaboração de estudos de 

impacto orçamentário; 

Assessoria na elaboração de Leis, Decretos e 

Pareceres em matéria orçamentária e 

financeira; 

Assessoria na inclusão bimestral e 

quadrimestral de dados no sistema de coleta 

de dados do Tesouro Nacional (SICONF), 

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais 

do Setor Público Brasileiro (SINCONFI); 

Assessoria na geração de dados para atender 

aos conselhos municipais; 

Assessoria no suporte contábil a defesas de 

processos relativos a contas de Gestão e 

Contas de Governo. 

Assessoria e Consultoria para Elaboração, 

Revisão, e Adequação das Leis Orçamentarias 

e de Planejamento Orçamentário (Plano   

Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária 

Anual – LOA) compreendendo os requisitos 

legais, regulamentares e constitucionais. 

 

Total R$  18.166,66 199.833,26 

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1. O prazo de vigência dos serviços será 11 (Onze) Meses, podendo ser prorrogado a critério da 

Administração, limitando a 60 (sessenta) meses de acordo com Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações. 

 

4.2. o Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante 

notificação extrajudicial, com efeitos rescisórios imediatos, nos seguintes casos: 

 

a) mediante comunicação por escrito, de qualquer das partes, com antecedência de 60 (sessenta) dias;  

b) se a Contratante, não efetuar os pagamentos devidos por força do pacto contratual; 

c) se a Contratada deixar de cumprir qualquer de suas obrigações, aventadas no instrumento contratual; 

d) de acordo com o estipulado na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

5. VALOR ESTIMADO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Pela execução dos serviços discriminados no item 3.1 deste Projeto Básico, o Município se propõe a 

pagar o valor global de R$ 199.883,26 (Cento e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Três 
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Reais e Vinte e Seis Centavos), dividido em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 18.166,66 (Dezoito 

Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos); 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) prestar os serviços necessários à execução do objeto deste Contrato, através de mão-de-obra 

qualificada, observando os critérios de qualidade, prazos, custos, periodicidade, e local de entrega; 

b) cumprir os cronogramas elaborados na Sec. Planejamento, para os serviços. 

c)  disponibilizar Equipe Técnica especializada composta por profissionais com a devida qualificação; 

d) arcar com todas as despesas de deslocamento de seus técnicos que se fizerem necessárias à plena 

execução dos serviços; 

e) fornecer mão-de-obra necessárias para a execução dos serviços; 

f) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-

símiles, nomes dos responsáveis; 

g) comunicar imediatamente ao Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, 

CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

h) refazer os serviços que, a juízo do Contratante, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba 

qualquer acréscimo no preço; 

i) manter o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivo 

de férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as 

disposições da legislação trabalhista vigente; 

j) substituir, sempre que exigido pelo Contratante e independentemente de justificativa por parte 

desta, qualquer profissional cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço 

público; 

k) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do 

trabalho; 

m) responsabilizar-se, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, uniformes, treinamentos, transporte, 

seguros de acidentes, indenizações, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos 

federais, estaduais e municipais, e quaisquer outras que por ventura venham a ser criadas pelo 

Poder Público, sem qualquer solidariedade por parte do Contratante; 

n) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa da mão-de-obra necessárias à execução 

dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

o) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia autorização do 

Contratante; 

p) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos e ou 

prejuízos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

q) acatar as exigências do Contratante, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

r) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação.  

 

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das 

normas do contrato; 
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b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, por servidor designado pela Sec. Planejamento, 

Coordenação e Estratégia Política; 

 

c) Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato; 

 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 

Contratada; 

 

8. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO: 

 

8.1 A prestação dos serviços deverá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal de Riachão, na sala do 

Departamento de Contabilidade, podendo ser, temporariamente, a critério da Contratante, realizada na 

sede da Contratada. 

 

8.2 O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) dias, desde que não haja fator 

impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, 

acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de 

regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, 

Dívida Ativa da União e Seguridade Social; Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa 

de Débitos e Dívida Ativa Estadual, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 

contratação, para que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e Número de agência e conta 

corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das 

partes interessadas.  

 

8.3. O Município poderá suspender o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos: 

 

a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam, de qualquer 

forma, prejudicar ao Município; 

 

b) Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, que provenha de 

execução do objeto contratual; 

 

c) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. O objeto desta licitação será pago com recursos próprios oriundos da dotação orçamentária de 2021, 

do Município de Riachão:  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PROJETO/ATIVIDADE: 
04.121.0002.2-029.0000- Manutenção do Departamento de 

Contabilidade e Áreas Afins. 

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

a) O Município terá direito, a qualquer tempo e lugar, de rejeitar quaisquer serviços, que de alguma 

forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados; 
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b) A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se 

responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou 

omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante. 

 

c) Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus 

empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado 

da CONTRATADA. 

 

d) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da CONTRATADA, o 

valor da indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer fatura, permitida a compensação 

inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado. 

 

e) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 

 

f) Os documentos de habilitação deverão ser solicitados de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
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ANEXO II 

 

TOMADA DE PREÇO Nº ....../2021 

 

 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 

TOMADA DE PREÇO Nº ...../2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-26.01.2021-PMR   

 

 O abaixo assinado, na qualidade responsável pela empresa ____________________, vem pela 

Presente, informar a V. S.a., que o Senhor ____________________, carteira de identidade nº 

___________ é pessoa designada por nós para nos representar, inclusive com poderes para renunciar ao 

direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação em epígrafe. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Local, Data. 

 

 

 

 (nome e assinatura do responsável legal pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 

TOMADA DE PREÇO Nº ...../2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-26.01.2021-PMR   

 

DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

(Nome  da  Empresa) .....................................................,  CNPJ  N°.  

................................, estabelecida.........................................(endereço  completo),  declara,  sob  as  

penas  da  lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente processo licitatório. 

 

 

 

 

Local, Data. 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 

TOMADA DE PREÇO Nº ...../2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-26.01.2021-PMR   

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 ____________________, na qualidade de representante legal da Empresa declara, sob penas da 

lei, nos termos do § 2º do artigo. 32 da Lei nº 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum 

fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da Tomada de Preço nº ....../2021 

 

 

 

Local, Data. 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO V 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 

TOMADA DE PREÇO Nº ...../2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-26.01.2021-PMR   

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

(inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal) 

 

 

 

 

______________________, inscrito no CNPJ nº _____________, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr (a)________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº_________ e do CPF nº 

____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Local, Data. 

 

 

 

 (nome e assinatura do responsável legal pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO VI 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 

TOMADA DE PREÇO Nº ...../2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-26.01.2021-PMR   

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

Declaramos nossa inteira e irrestrita submissão aos termos do Edital da Tomada de Preço Nº 

..../2021, bem como aos elementos e especificações nele contidos e que o compõem. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Local, Data. 

 

 

 

 (nome e assinatura do responsável legal pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO VII 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 

TOMADA DE PREÇO Nº ...../2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07-26.01.2021-PMR   

 

 

MODELO DE CARTA - PROPOSTA 

Prezados Senhores, 

 

________________, com sede na ______________, nº _____, Bairro _____, CEP: ________, 

Cidade, Estado do ________, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº _____________, telefone: (__) _________, 

endereço eletrônico: _______________.  Neste ato representado pelo Sr. ___________, R.G. n.º 

____________, CPF n° _____________, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Riachão (MA), 

através da presente proposta os preços infra discriminados para _________________________. 

 

 

Valor da proposta R$ _____________ (_________________________________). 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

 

Banco do ____________ – Agencia: ______, Conta Corrente: ________. 

 

Empresa _______________, CNPJ n° ______________  

 

Responsável por assinar o contrato: _______________, R.G. n.º _____, CPF n° ____________. 

 

Validade da proposta: 60 dias; 

Prazo de prestação dos serviços de acordo com edital; 

Garantias de acordo com edital; 

Nos valores dos itens na proposta já estão inclusos os encargos sociais, frete e impostos. 

 

 

 

Local, Data. 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO Nº __/2021  

TOMADA DE PREÇO Nº __/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __/2021. 

 

      

I – PARTES:  

A – CONTRATANTE: O Município de Riachão-MA, Estado do Maranhão, Órgão de Direito Público, 

inscrito no CNPJ Nº __________________, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré nº 742, 

Centro, cidade de RIACHÃO-MA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. 

___________________, brasileiro, residente e domiciliado na ________________, portador do CPF sob 

n° ___________, da CI n° ___________, doravante denominado de CONTRATANTE.  

 

B – CONTRATADA: A empresa .........................................., estabelecida na ................................., 

cidade de ....................................., inscrita no CNPJ sob nº. ..................................., neste ato representada 

por ..................................................., residente e domiciliado na cidade de .............................., inscrito 

no CPF sob nº. ...................................., CI. nº. ........................... 

.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES LEGAIS  

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro 

2006, na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº. 8.883, de 08 de junho de 

1994, e pela Lei nº. 9.648, de 27 maio de 1998, e na Tomada de Preços nº __/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO.  

Constitui o objeto do presente contrato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

OBSERVAÇÃO: A prestação dos serviços acima mencionados deverá se dar nas dependências da 

contratada e mediante atendimentos personalizados semanais na sede da Prefeitura Municipal sendo no 

mínimo 06 (seis) horas diárias, durante 2 (dois) dias semanais com um técnico e, se necessário, em 

outros períodos e horários previamente combinados entre as partes, e ainda via telefone comercial e 

móvel, correio eletrônico, fax e correspondências, de acordo com as necessidades, para o atendimento 

dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.  
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3.1 – Os serviços de assessoria e consultoria consistirão no exame, análise e orientação, em casos 

concretos, abrangendo a administração do Órgão em geral e, em especial, nas áreas referidas na cláusula 

anterior.  

3.2 – Os serviços de assessoria e consultoria relativas às demais áreas compreenderão orientação técnica 

aos servidores e Secretários para a execução dos serviços necessários ao bom andamento administrativo 

do Órgão, de acordo com as prioridades por ele estabelecidas. 

3.3 – Os serviços serão prestados em função das necessidades e prioridades da CON-TRATANTE, 

manifestadas por escrito à CONTRATADA.  

3.4 – A CONTRATADA obriga-se a manter à disposição da CONTRATANTE estrutura organizacional 

e/ou pessoal e técnicos habilitados à prestação dos serviços especializados ora contratados.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  

4.1 – A CONTRATANTE, se desejar manifestação escrita da CONTRATADA, formalizará, por forma, 

as consultas, especificando a matéria a ser examinada e os fatos relevantes que a cercam, adicionando, 

quando for o caso, documento de suporte.  

4.2 – A CONTRATADA poderá solicitar a complementação dos dados e informações que julgar 

necessários, como condição para o atendimento das consultas.  

4.3 – A CONTRATADA obriga-se a atender com eficiência e presteza as solicitações que lhe forem 

encaminhadas pela CONTRATANTE, nos prazos a que se propõe atender, previamente previstos.  

4.4 – A CONTRATANTE, ao solicitar a prestação do serviço, combinará com a CONTRATADA o 

prazo limite para o seu atendimento, em casos de extrema urgência.  

4.5 – As respostas às consultas formuladas sempre serão endereçadas ao Chefe do PODER 

EXECUTIVO, independentemente de quem, em seu nome, as tenha solicitado.  

4.6 – A CONTRATANTE disponibilizará a contratada, toda a legislação do Município, sempre que for 

solicitada.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  

5.1 – Os serviços de assessoria e/ou consultoria serão prestados através de:  

5.1.1 – Resposta escrita e fundamentada.  

5.1.2 – Orientação verbal.  

5.1.3 – Subsídios (legislação, doutrina e jurisprudência) para embasamento de questões judiciais.  

5.1.4 - Os serviços, conforme sua natureza (assessoria mensal permanente ou contratação específica) 

poderá ser prestada, também, por telefone.  
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5.1.5 – A CONTRATADA deverá prestar no mínimo 06 (seis) horas diárias, durante 04 (quatro) dias 

semanais de serviços de assessoria e consultoria técnica in loco junto à administração municipal, sendo 

o horário e dias definidos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE.  

6.1 – O Valor global do Contrato é de R$ ................ (.......................), dividido em 11 (onze) parcelas de 

R$ ................ (.......................) mensais.  

6.2 – A CONTRATANTE pagará o valor mensal ajustado, mediante o depósito bancário do valor da 

Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da prestação de serviço.  

6.3 – A CONTRATADA remeterá ao contratante, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a Nota Fiscal com a 

identificação da conta bancária, dos serviços relativos à mensalidade, para os atos da liquidação da 

despesa.  

6.4 – O valor contratado somente poderá sofrer reajuste no caso de prorrogação do contrato, utilizando-

se como índice de correção o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice 

oficial que vier a substituí-lo. 

6.5 – Ocorrendo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento dos valores devidos, incidirão multa de 

10 % (dez por cento) sobre a parcela devida, mais juros de 1 % (um por cento) ao mês e correção 

monetária pela variação do IGPM, calculada por data dia a partir do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte 

ao do vencimento.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS.  

7.1 – Serão de responsabilidade do Município as seguintes despesas:  

7.1.1 – de reprodução xerográfica de documentos de qualquer espécie sempre que solicitada;  

7.1.1 – de fornecimento de equipamentos tecnológicos destinados a realização dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO.  

8.1 O presente contrato terá vigência de um ano, podendo ser prorrogado pelas partes por períodos 

sucessivos de 11 (onze) meses, até atingir o prazo máximo de vigência de 60 (sessenta) meses, nos 

termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES.  

9.1 – A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes 

penalidades, garantido o direito de ampla defesa:  

9.1.1 - Advertência; 

9.1.2 -Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido; 
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9.1.3 - Suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública; Prefeitura de Gramado (RS), por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

9.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até  que seja promovida sua reabilitação perante a própria aut a p 

9.2 - Na aplicação das penalidades previstas no presente Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, 

podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 

"caput", da Lei nº 8.666/93. 

9.3 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

9.4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO.  

Este contrato poderá ser rescindido:  

10.1 - Por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993;  

10.2 - por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a CONTRATADA somente o valor 

dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido qualquer outro a título de indenização ou 

outro título, no presente ou futuro, sob qualquer alegação ou fundamento;  

10.3- judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  

A despesa com a execução dos serviços, objeto do presente contrato, correrá por conta de dotações 

orçamentárias próprias, previstas nas respectivas leis de orçamento vigente em cada exercício financeiro 

de vigência do contrato.  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PROJETO/ATIVIDADE: 
04.121.0002.2-029.0000- Manutenção do Departamento de 

Contabilidade e Áreas Afins. 

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO.  

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através da 

Secretaria de Planejamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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I – O presente contrato é pelo regime de prestação de serviços, descaracterizando-se qualquer vinculo 

empregatício, entre a Prefeitura e a Contratada ou que esta venha a contratar em seu nome, sendo que 

todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições ficais e para fiscais, inclusive os de natureza 

previdenciária, social e trabalhista, bem como os emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza 

decorrentes da celebração deste contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta da 

CONTRATADA. 

II – Os casos omissos a este contrato serão tratados de acordo ao disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

III - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto contratual que não 

possam ser dirimidos pela intermediação Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Riachão-

MA, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado  que se apresente. 

 

E, por estarem desta forma justa e contratada, firmam o presente com duas testemunhas, em 03 vias de 

igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

RIACHÃO-MA, ............. de ....................... de 2021. 

 

 

.................................. 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

...................................... 

Representante legal 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

2.  ______________________________RG Nº __________________________ 

 

1. _______________________________RG Nº __________________________ 

 

 

 

 


