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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019-CPL 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. 1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO, por meio 
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída por meio da 
PORTARIA 003/2019 e 003/2019, torna público aos interessados que fará realizar o 
processo licitatório da modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019-CPL às 09:00 
onze horas) do dia 11 de fevereiro de 2019, destinada a Contratação de Empresa 
especializada em Serviços em Serviços Contábeis e Consultoria Pública de interesse 
do Município de SANTANA DO MARANHÃO – MA, na forma da Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações e da Lei Complementar nº 123/2006 modificada pela 
Complementar 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.  
. 
1.2. Os envelopes de “Documentação” e “Proposta”, deverão ser entregues na sede 
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada na Av. assembleia de Deus, 
S/N - Centro, SANTANA DO MARANHÃO - Ma, até às 09:00 (nove horas) do dia 11 
de fevereiro de 2019. 
 
1.3. A presente licitação para efeitos de julgamento será do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme o disposto no item 9.1.4, b. 
 
1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas 
no presente Edital. 
 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1. A presente licitação tem por objetivo a Contratação de Empresa especializada 
em Serviços em Serviços Contábeis e Consultoria Pública de interesse do Município 
de SANTANA DO MARANHÃO – MA, durante 10 (dez) meses, conforme serviços 
especificados no Anexo I deste Edital. 
 
3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da presente licitação, quaisquer empresas interessadas que 
se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto do edital e que seja 
cadastrada na Prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO, Estado do 
Maranhão, e que quando não seja cadastrada no Setor de Cadastro desta 
PREFEITURA MUNICIPAL, que atenda, perante a COMISSÃO PERMANENTE 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 na 
forma da Lei n° 8.666/93. 
 
4. DAS RESTRIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO 
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4.1. Não poderão participar desta Licitação: 
 

4.1.1.   Empresas que não atenderem às condições deste Edital. 
 
4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, 

(reguladas pelo Dec. Lei 7.661/45, ou em falência, recuperação judicial 
ou extra judicial reguladas pela Lei 11.101/2005) sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
4.1.3. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, 

sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.1.4. 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 Oficial 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 Municipal 
de SANTANA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão. 

 
4.1.5. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas 

ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.1.6. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura 

Municipal de SANTANA DO MARANHÃO, bem assim a empresa da 
qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 
4.1.7.   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;  

 
4.1.8. Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

 
5. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 
 
5.1. 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 e será obrigatoriamente anexada ao processo licitatório, 
conforme abaixo: 

  
a) Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado): Requerimento do Empresário, Estatuto, Contrato Social em vigor 
ou de qualquer outro documento que comprove sua capacidade de 
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representante legal, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 
b) Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou 
particular, no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes;  

 
b.1) Procuração por instrumento particular deverá estar com firma da 
assinatura devidamente reconhecida em cartório competente, 
acompanhada de cópia do documento que comprove os poderes do 
mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a";  

 
b.2) Serão acatadas as Procurações redigidas de forma Genérica, desde 
que na sua redação conste obrigatoriamente poderes para participar de 
licitação, processos licitatórios ou outras expressões afins; e 

 
b.3) Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES 
apresentadas, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO aceitará 
como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
anteriores à data da sessão. 

 
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto 
do representante (legal ou procurador) da empresa interessada.  

 
d) A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir 
o regime diferenciado e favorecido em licitações concedido pela Lei 
Complementar n° 123/2006 modificada pela Lei Complementar 147/2014 deverá 
apresentar  Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial do domicílio da 
licitante expedida no ano corrente, comprovando que a empresa se enquadra 
na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte juntamente com a 
Declaração de enquadramento de ME e EPP, conforme modelo no Anexo III.  

 
d.1) A licitante que não apresentar a documentação conforme disposto 
na alínea d, ou apresentar qualquer outro documento diferente do 
exigido no ato do credenciamento, decairá do direito de posteriormente 
se declarar Microempresa ou Empresa de pequeno porte, perdendo 
automaticamente os direitos que lhe conferem a Lei Complementar 
123/2006 (em nenhuma hipótese será aceito outro documento 
equivalente diferente do solicitado). 

 
e) Declaração que a licitante não possui em seu quadro societário servidor público na 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
conforme modelo em anexo 
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5.2.Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados 
em conformidade com o que preceitua o caput do artigo 32 da lei federal 8.666/93 
e alterações.  
 
5.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a licitante de declarar a intenção de interpor recursos, de 
desistir de interpor recursos, de pratica qualquer ato inerente ao certame, inclusive 
assinar ata,ficando a licitante sem representante durante as sessões públicas, mas 
em nenhuma hipótese excluirá a licitante do certame.  
 
5.4. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, 
bem como de um mesmo representante para mais de uma empresa. 
 
5.5. Os documentos de credenciamento serão conferidos pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, a cada Sessão Pública realizada.  
 
5.6. A documentação apresentada para o Credenciamento, em nenhuma hipótese 
será aproveitada para qualquer outra etapa do certame, sendo exclusiva para o 
Credenciamento do representante da licitante. 
 
5.7. As licitantes que apresentarem documentação no original, os mesmos não serão 
devolvidos e ficarão retidos para serem anexados oportunamente ao Processo 
Licitatório em epigrafe. 
 

5.7.1. É facultado à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO permitir que as 
licitantes autentiquem os documentos para credenciamento. O prazo para que 
as licitantes efetuem as autenticações será até o fim da fase de credenciamento. 
Ultrapassada esta fase as licitantes que não apresentarem a documentação 
como exigida no ato convocatório, os seus representantes não serão 
credenciados.  

 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante 
entregará à Comissão de Licitação: 

 
6.1.1 Credenciamento (entregar separadamente dos envelopes previstos nos 

itens 6.1.2 e 6.1.3); 
 
6.1.2  01 (um) envelope devidamente fechado e lacrado, rubricado no fecho, 

contendo os documentos de habilitação (Envelope nº 1) com as 
seguintes indicações, na parte externa: 

 
Nome, CNPJ e endereço do licitante. 
 
À 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ 01.612.830/0001-32 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
Prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO 
Av. assembleia de Deus, S/N, Centro, SANTANA DO MARANHÃO - 
Ma.   
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019-CPL - Envelope 
“DOCUMENTAÇÃO”. 

 
6.1.3 01 (um) envelope devidamente fechado e lacrado, rubricado no fecho, 

contendo a proposta de preços (Envelope nº 2) com as seguintes 
indicações, na parte externa: 

 
Nome, CNPJ e endereço do licitante. 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
Prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO 
Av. assembleia de Deus, S/N, Centro, SANTANA DO MARANHÃO - 
Ma.   
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019-CPL - Envelope “PROPOSTA”. 

 
7. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
7.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, 

devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no 
item 6.1.2. 

 
7.2. Os Documentos de Habilitação deverão ser acondicionados em caderno 
único, ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas por representante 
legal da licitante e deverão ser apresentados, alternativamente: em original, em 
cópia autenticada por cartório competente ou sob a forma de publicação em 
órgão da imprensa oficial. Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam 
condições de análise por parte da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
 
 
7.2.1  Habilitação Jurídica 
 
  a) registro comercial, em caso de empresa individual; 
 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando 
de sociedades comerciais, devidamente registrado e acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedades por ações; 
 

b1) os documentos mencionados na alínea ‘b’ deverão estar 
acompanhados de suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá 
constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou 
compatível com o objeto desta Tomada de Preços; 
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c) inscrição do ato constitutivo em cartório de Registros de Pessoas 

Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício. 
 
7.2.2  Regularidade Fiscal e Trabalhista  
 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativa ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta Tomada de Preços; 
 

 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação da:  

 

 Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e de Contribuições 
Previdenciárias conforme Portaria MF (Ministério da Fazenda) Nº 358 de 5 de 
setembro de 2014 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;  
 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
da licitante, mediante a apresentação da:  

 

 Certidão Negativa de Débitos Fiscais.  
 

 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 
 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
da licitante, mediante a apresentação da:  

 

 Certidão Negativa de Débitos Fiscais.  
 

 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 
 

f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade 
do FGTS.  

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943.  
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7.2.2.1 Será considerada como válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo 
de validade, exceto se anexada legislação específica para o respectivo documento. 
 

7.2.3  Qualificação Técnica: O licitante deverá apresentar 
no mínimo 01 (um) atestado, com firma reconhecida, emitido por 
entidade de direito público comprovando que a empresa licitante 
executou serviços compatíveis com o objeto do presente certame. 

 
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser impresso(s) em papel timbrado do 
emitente, constando seu CNPJ, telefone, endereço de e-mail e endereço 
completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, 
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com 
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.  

 
a.2) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 
3º do art. 43, da Lei 8.666/93.  

 
a.3) Os atestados apresentados que não cumprirem o disposto no sub 
item 8.1.4 alínea “a” não serão aceitos, ficando a licitante inabilitada. 

 
 

7.2.4  Qualificação Econômico-financeira 
 

a) Certidão Negativa de falência e de recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede fiscal da pessoa jurídica, com validade de 30 (trinta) dias; 

 
a1) Caso não conste prazo de validade, será aceita a certidão emitida 

em até 60 (sessenta) dias corridos antes da data de apresentação dos Documentos 
de Habilitação;  

 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 
quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação dos Documentos 
de Habilitação, a saber: 

 
c) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL; 

d) CERTIDÃO ESPECIFÍCA DA JUNTA COMERCIAL; 

I - sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades 
anônimas regidas pela Lei nº 6.404/1976: registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante e publicado em Diário Oficial e em Jornal 
de grande circulação (art. 289, caput e § 5º, da Lei nº 6.404/1976); 
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II - sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de 
sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades 
empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial. 

 
7.2.4.1 As sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de um 
ano deverão apresentar balanço conforme abaixo discriminado, com a assinatura do 
sócio-gerente e do responsável por sua contabilidade e a indicação do nome deste e 
do seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante: 

 
a) balanço de abertura, no caso de sociedades sem movimentação; 
 
b) balanço intermediário, no caso de sociedades com movimentação. 
 

7.2.4.2 A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio 
da avaliação, conforme o caso: 
 

a) do balanço referido na alínea ‘b’ do subitem 7.2.4, cujos índices de 
Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC), resultantes 
da aplicação das fórmulas a seguir, terão de ser maiores que um (>1): 
 
 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
  LG = ------------------------------------------------------------- 
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
         Ativo Total 
  SG = ------------------------------------------------------------- 
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
      Ativo Circulante 
  LC = ---------------------------- 

 Passivo Circulante 
 
 

b) do balanço referido no subitem 7.2.4.1, cujo Índice de Solvência, 
obtido conforme fórmula a seguir, terá de ser maior ou igual a um (> ou = a 1): 
 
 
      Ativo Total 
  S = ------------------------------ 

       Passivo Exigível Total 
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7.2.4.3 Os índices de que tratam as alíneas ‘a’ e ‘b’ do subitem 7.2.4.2 serão 
calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do seu número de registro no 
Conselho Regional de Contabilidade.  
 
7.2.4.4 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), no 
cálculo de quaisquer dos índices referidos na alínea ‘a’, ou menor que 1 (um), no 
cálculo do índice referido na alínea ‘b’, todos do subitem 7.2.4.2, para ser considerada 
habilitada no quesito Qualificação Econômico-Financeira deverá incluir no Invólucro 
nº 5 comprovante de que possui patrimônio líquido mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). 
 
7.2.5.  Outros Documentos 
 
7.2.5.1.Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de SANTANA DO 
MARANHÃO, Estado do Maranhão, ou recibo de entrega à COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, com antecedência mínima de 03 (três) dias 
da abertura, dos documentos exigidos para cadastramento, forma do § 2° do 
artigo 22 da Lei Federal 8.666/93.  
 
7.2.5.2. 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.  

 
 

7.2.5.3. 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.  
 

7.3 Todos os documentos deverão estar em nome da licitante. Se a licitante for 
matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, 
os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por 
sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz. 
 
 
7.4. A documentação exigida para habilitação deverá, obrigatoriamente, ser 

entregue a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL da seguinte 
forma: 

 
7.4.1. Todos os documentos, deverão obedecer rigorosamente à ordem 

seqüencial listada no item 7.2. 
 
7.4.2. Os documentos deverão estar enumerados em ordem crescente e 

rubricados pela licitante. 
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7.5. O não cumprimento ao disposto no item 7.4.1 e 7.4.2, não inabilitará a licitante, 

mas impedirá a mesma de manifestar quaisquer recursos e/ou alegações sobre 
a inexistência de documento(s) exigido(s) para a habilitação. 

 
7.6. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para 

apresentação dos documentos exigidos para a habilitação, com exceção ao 
disposto no art. 43 da Lei Complementar 123/2006, modificada pela Lei 
Complementar 147/2014(HABILITAÇÃO FISCAL). 

 
7.7. As certidões expedidas pela “Internet” e que possuam código para averiguação, 

estão condicionadas à verificação de suas autenticidades nos sites de cada 
órgão emissor, portanto, no caso de apresentação de certidões por meio de 
cópias, estas não precisarão ser autenticadas. 

 
7.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
 
7.9. A documentação que não atender ao disposto no item 7.2, não será aceita. 

Caso a(s) licitante(s) entregue(m) cópia da documentação que não 
esteja(m) autenticada(s) em cartório, a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) 
inabilitada(s).   

 
 7.9.1. Em nenhuma hipótese os membros da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO autenticarão quaisquer documentos inerentes a 
este certame. 

 
7.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, deverá a Comissão, declarar 
o proponente inabilitado. 

 
7.11. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção 

e apresentação dos documentos para habilitação. 
 
8. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1. O Envelope nº 2 “PROPOSTAS DE PREÇOS” deverá conter, obrigatoriamente, 
a proposta de preços em 01 (uma) via de igual teor, datilografadas ou impressas por 
qualquer meio usual em papel timbrado da licitante (contendo o nome empresarial, 
CNPJ e endereço), sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada, com o seguinte conteúdo: 
 

8.1.1 Números da Tomada de Preços; 
8.1.2 Preços unitário e preço total em algarismo arábico e preço total da 

proposta de preços, em algarismo arábico e por extenso, na moeda 
nacional, já incluídos os encargos fiscais, comerciais, sociais, 
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trabalhistas e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto 
licitado; 

 
8.1.3 Pedidos de retificação, por engano na cotação ou especificação do 

objeto da licitação, somente serão aceitos antes da abertura das 
propostas, não sendo admitida a simples oferta de desconto ou aumento 
de preços, sem suficiente demonstração do engano; 

8.1.4 Prazos mínimo de 60 (sessenta) dias para validade da proposta, contada 
a partir da data de sua abertura; 

 
8.2. A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a à execução do 
objeto licitado, caso lhe seja adjudicado. 

 

8.3.  A descrição de todos os dados da proposta e a juntada de toda a documentação 
exigida, é de exclusiva responsabilidade das licitantes. 
8.4.  Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como, 
aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes 
essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores. 

8.5.  As propostas que não atenderem as condições desta licitação, 
que oferecerem alternativas de ofertas e cotações, nelas não previstas ou preços 
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, serão desclassificadas. 

 
8.6.  Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de SANTANA DO 
MARANHÃO, poderá solicitar aos licitantes a prorrogação do prazo de validade das 
propostas. Nesse caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formulados por 
escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar a prorrogação da validade da 
sua proposta. Entretanto, no caso de concordância, não poderá modificá-la, nem a 
Prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO solicitará qualquer modificação. 
 
8.7. Na hipótese do processo licitatório vir a sofrer suspensão, os prazos de validade 
das propostas ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias em que 
o referido processo permanecer suspenso. 
8.8. Constatada declaração ou documentação falsa, após a inspeção pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, a licitante será inabilitada ou 
desclassificada, conforme o caso, e sobre a mesma decairá as penalidades previstas 
em Lei. 
8.9. Não será considerada a proposta apresentada por telex, telegrama, fac-símile, 
internet ou outro meio eletrônico. 
 
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
 
9.1. A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o 
procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei nº 8.666/93. 
 

9.1.1 Aberturas dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 
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a) No local, hora e dia designados no preâmbulo deste Edital, na 

presença das licitantes que comparecerem e demais pessoas que 
desejarem assistir o ato, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos 
membros e licitantes, procedendo, a seguir, à abertura do envelope 
DOCUMENTAÇÃO; 

 
b) Os documentos contidos nos envelopes nº 01 (Documentação) 

serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem 
como, pelos proponentes. 

 
c) Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura 

do envelope nº 01 (Documentação), através da pessoa 
devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo 
inserida em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação 
ou declaração pertinente, a qual será assinada pelos membros da 
Comissão e licitantes. 

 
d) O julgamento da documentação para habilitação das proponentes 

será realizado no dia designado no preâmbulo deste Edital. Na 
impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de 
abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no 
órgão de imprensa oficial para conhecimento de todos os 
participantes. 

 
e) Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à 

disposição das mesmas, após a publicação do resultado no órgão 
da imprensa oficial, e, decorrido o prazo para interposição de 
recurso ou julgado, se for o caso, este. 

 
9.1.2 Critérios para julgamento da documentação: 
 

a) Serão inabilitados à presente licitação os participantes, que: 
 

a.1) apresentarem documentação incompleta ou com borrões, 
rasuras entrelinhas, cancelamento em partes essenciais, 
sem a devida ressalva. 

 
a.2) não atenderem ou preencherem as condições exigidas no 

item 7. 
 

b) Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08(oito) dias úteis para reapresentação de 
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nova documentação forma do § 3° do artigo 48 da Lei Federal 
8.666/93. 

 
9.1.3 Abertura dos envelopes PROPOSTA: 
 

a) Os envelopes PROPOSTA das proponentes habilitadas serão 
abertos no mesmo local mencionado no preâmbulo do Edital, após 
o resultado da fase de habilitação pela COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, na mesma, se houver desistência expressa de 
interposição de recursos ou após decorrido o prazo para 
interposição de recursos ou julgados os interpostos, cuja data e 
horário será comunicada através da órgão de imprensa oficial.  

 
b) Uma vez abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e 

acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores 
tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem 
em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. 

 
c) As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da 

Comissão, bem como pelos proponentes e será procedida a sua 
leitura. 

 
d) Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura 

do envelope nº 02 (Proposta), através de pessoa devidamente 
credenciada pela empresa proponente, devendo toda e qualquer 
declaração pertinente constar da ata, que será assinada pelos 
membros da Comissão e pelos proponentes. 

 
e) Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de 

abertura, a sessão será encerrada, sendo o resultado publicado 
através da imprensa oficial ou em nova sessão a ser agendada. 

 
9.1.4 Critérios para julgamento da PROPOSTA: 

 
a) Desclassificação: 
 

a.1) Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a.1.1)  estiverem em desacordo com este Edital; 
 
a.1.2)  não estiverem assinadas pelo representante legal 

da empresa; 
 a.1.2.1) caso a proposta de preços esteja sem 

assinatura e a licitante tenha representante 
devidamente credenciado conforme o item 5 deste 
edital, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
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LICITAÇÃO permitirá que a proposta de preços seja 
assinada pelo mesmo; 

 
 a.1.2.2) caso a licitante não tenha representante 

devidamente credenciado em conformidade com o 
item 5 deste edital para sanar o disposto no sub item 
“a.1.2”, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO procederá a desclassificação da 
proposta de preços apresentada. 

 
a.2) Se todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para representação de outra, escoimada da causa 
que ensejou a desclassificação, forma do § 3° do artigo 48 
da Lei Federal 8.666/93. 

 
b) Classificação: 
 

b.1) Após o exame das propostas, a Comissão fará a 
classificação das mesmas, levando em conta 
exclusivamente o MENOR PREÇO, das que atendam 
integralmente o Edital, da seguinte forma: 

 
b.1.1) A classificação se fará pela ordem crescente de 

preços, levando-se em consideração o MENOR 
PREÇO. 

 
b.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas de preços, 

o desempate se fará em observância ao disposto no item 
b.4.1, permanecendo o empate se fará por sorteio. 

 
b.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum 

licitante, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, este será 
desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções 
legais cabíveis. 

 
b.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o 

disposto no Art. 44 da lei Complementar 123/2006 
modificada pela Lei Complementar 147/2014, em se 
tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, 
na seguinte forma: 

 
b.4.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
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a) Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao 
menor preço.  

 
b) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor 

oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  

 
c) A preferência de que trata este item será concedida da 

seguinte forma: 
 

c.1) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado o objeto em 
seu favor; 

 
c.2) Na hipótese da não contratação da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, com base no sub-item c.1, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem em situação de empate, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; e  

 
c.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem em situação de empate, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  

 
d) Após o encerramento de análise e classificação das 

propostas, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
melhor classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos para 
desempate, sob pena de preclusão. 

 
e) Em todos os atos públicos, serão lavradas atas 

circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 
pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLGAÇÃO 
 

10.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será adjudicado 
pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, após análise da sua regularidade 
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pela Controladoria Geral do Município, será submetido a autoridade competente para 
que seja realizada a homologação do procedimento.  

 
11. DO CONTRATO 
 

11.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 
Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 
 

11.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela 
Administração. 

11.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista neste Edital. 

11.3. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com 
a adequação do Termo de Referência, sujeitando-se, em caso de alterações 
contratuais, à disciplina do artigo 125, § 6°, III a VI, da Lei n° 12.465, de 
2011. 

11.4. A proposta de preços apresentada será parte integrante do contrato, 
independente da sua transcrição. 

11.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.6. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou 
venham a incidir sobre o Contrato. 

12. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
12.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
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12.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

12.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados 
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses 
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre 
eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

 
13. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
11.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração 
poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da 
Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do 
contratado. 
 
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
14.1. O prazo de vigência do Contrato será de 11 (onze) meses, a partir da data da 
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 
primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que 
as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 
de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação 
Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

14.2.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de 
emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 
de Referência e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na 
proposta apresentada.  

16. DO PAGAMENTO 
 
16.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.  

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser 
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efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais 
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 
Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

16.2.1. Ao final de cada mês da execução contratual, a Contratada 
apresentará a requerimento prévio de pagamento dos serviços 
executados no período.  

16.2.2. A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data da apresentação do requerimento de pagamento, 
para autorizar emissão de nota fiscal. 

16.2.3. Após a autorização, a Contratada emitirá Nota Fiscal. 

16.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor 
competente, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 
documentos exigidos neste Edital. 

16.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal fica condicionado à verificação da 
conformidade da Nota Fiscal apresentada pela Contratada com os 
serviços efetivamente executados, bem como às seguintes 
comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês 
da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

b. Da regularidade com a Receita Federal, com a Previdência Social, com o 
Fundo de Garantia Sobre o Tempo de Serviço (FGTS) e com a Justiça do 
Trabalho, constatada através da apresentação das certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa com os órgão supracitados; e 

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última 
nota fiscal que tenha sido paga pela Administração. 

16.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos 
nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 
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saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

16.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 
2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei 
n° 8.212, de 1991.  

16.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, 
de 2003, e legislação municipal aplicável. 

16.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 
instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 
sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde 
que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o 
artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 
2012. 

16.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

16.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 

16.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

16.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por 
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 
originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
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I = 
(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento 
e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

17. DA FISCALIZAÇÃO 
 

17.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim 
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 
8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de Referência. 

17.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado 
e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento 
e controle da execução do serviço. 

17.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 
item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 
ou danos na execução dos serviços contratados. 

17.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com 
o contrato. 

17.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 
Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

18. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais 
casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 
a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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19.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de SANTANA DO 
MARANHÃO deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

04.122.0040.2004.0000 - MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Juridica. 

19.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do 
exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 
termo aditivo ou apostilamento. 

20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, 
após regular processo administrativo, à penalidade de: 

a. Multa moratória de até 0,33 % (trinta e três décimos por cento) por dia 
de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20% (vinte 
por cento). 

20.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções 
cabíveis. 

20.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de 
qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a 
Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, às penalidades de: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
contratação; 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 
de SANTANA DO MARANHÃO pelo prazo de até dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja 
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na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme 
Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

d. 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 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
penalidade de suspensão do subitem anterior. 

20.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, 
após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-
a às penalidades acima estabelecidas. 

20.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da 
multa. 

20.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e 
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no 
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato 
decorrente desta licitação: 

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

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

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.5. 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. 

20.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do 
Município de SANTANA DO MARANHÃO-Ma, ou deduzidos da garantia, 
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ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município 
de SANTANA DO MARANHÃO - MA e cobrados judicialmente. 

20.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento 
da comunicação enviada pela autoridade competente. 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos Diários Oficiais 
do Município de SANTANA DO MARANHÃO e do Estado do Maranhão. 

20.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 

21. DOS RECURSOS 

21.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão 
admitidos os seguintes recursos: 

21.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos 
de: 

21.1.1.1. Habilitação ou inabilitação da licitante; 

21.1.1.2. Julgamento das propostas; 

21.1.1.3. Anulação ou revogação da licitação; 

21.1.1.4. Indeferimento do pedido de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

21.1.1.5. Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, 
nos casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 
8.666, de 1993; 

21.1.1.6. Aplicação das penas de advertência, suspensão 
temporária ou de multa. 

21.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do 
Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
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21.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade 
por decisão do Ministro de Estado. 

21.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que 
poderão apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

21.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, 
devidamente informados.  

21.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contando do recebimento do recurso. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente 
Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão 
responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos 
anteriores à data de abertura do certame. 

22.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após 
esgotado o prazo de consulta, por meio de circular afixada em 
mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os 
interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, 
cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham recebido as 
informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus 
interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento. 

22.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por 
violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos 
seguintes termos: 

22.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis; 

22.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo 
dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes de 
habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso. 
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22.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de 
participar da licitação até o trânsito em julgado da decisão 
correspondente. 

22.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e 
seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações 
técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou 
detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e 
prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

22.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 

22.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como 
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

22.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

22.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Comissão em contrário. 

22.8. É facultada à Comissão ou 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 pública. 

22.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

22.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório 
poderá revoga-lo em face de razões de interesse público, por motivo de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado. 
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22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam 
e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do 
ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

22.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças 
que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 

22.15. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
prédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situado na Av. 
assembleia de Deus, S/N, Centro, SANTANA DO MARANHÃO-Ma, no 
horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas)  onde 
poderão ser consultados gratuitamente no site do TCE/SACOP. 

22.15.1. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do 
horário previsto no aviso de licitação deste certame. 

22.16. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no órgão, situado no Centro Administrativo 
– COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no endereço Av. 
assembleia de Deus, S/N, Centro, SANTANA DO MARANHÃO-Ma, nos 
dias úteis, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze 
horas). 

 
22.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Cidade 

de SANTANA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, com exclusão de 
qualquer outro. 

23. DOS ANEXOS 
 
23.1. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes 
anexos: 

 
23.1.1.ANEXO I–Termo de Referência. 
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23.1.2. ANEXO II - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação 

23.1.3. ANEXO III - Modelo de declaração em cumprimento ao disposto no Inciso 
XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

23.1.4 ANEXO IV - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno 
porte. 

23.1.5.ANEXO V - Modelo de Declaração de que a licitante não possui servidor público 
em seu quadro societário ou no quadro de empregados. 

23.1.6.ANEXO VI - Minuta do Contrato. 

 
SANTANA DO MARANHÃO – MA, 24 de Janeiro de 2019. 

 
 
 

Maria das Dores Macedo Marques  
Presidente da CPL
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TOMADA DE PREÇOS 001/2019 
 EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

1.DO OBJETO 
  
1.1. Constitui objeto do presente Projeto Básico a Contratação de Empresa 
especializada em Serviços em Serviços Contábeis e Consultoria Pública de interesse 
do Município junto a Prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO - MA, para 
acompanhamento dos processos licitatórios e de Pagamento, assim como quaisquer 
de sua competência para o bom funcionamento da máquina administrativa do 
exercício financeiro de 2019. 
  
2. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
  
2.1 A prestação dos serviços a serem contratados abrangerá a Contratação de 
Empresa especializada em Serviços Contábeis e Consultoria Pública de interesse do 
Município, para acompanhamento e contabilidade dos processos de quaisquer de sua 
competência para o bom funcionamento da máquina administrativa do exercício 
financeiro de 2019. 

  
3. DAS DIRETRIZES 
  

3.1. Apresentar manifestações técnico e consultivas, de caráter preventivo, 
mediante solicitações específicas, acerca de matéria de sua competência. 

3.2. Os serviços contratados serão realizados sem exclusividade, cabendo ao 
Controlador Geral, mediante anuência do Prefeito, segundo critérios de oportunidade 
e conveniência, de acordo com sua estratégia de atuação, decidir sobre o regular 
andamento dos processos de pagamento do município. 

3.4. Colocar a disposição da Prefeitura um controlador 5 (cinco) dias na semana 
pela manhã, de 08 as 13 h, para dar expediente na sede administrativa. 
 
3.5 O descumprimento das diretrizes acima destacadas sujeitará a CONTRATADA à 
pena de multa e/ou rescisão contratual, garantida a defesa prévia e fundamentada. 
  
4. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS DESPESAS 
  
4.1. Os serviços deverão ser prestados no âmbito do território Municipal. 
  
  
5.PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
  
5.1. O contrato terá duração de 10 (dez)meses, contados da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal, por meio 
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de termos aditivos, garantida a sua eficácia após a publicação do extrato no Diário 
Oficial, que será providenciada pelo Município. A contratação desse serviço não 
implica vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a rescisão do contrato 
ocorrer nos termos do artigo 79, da Lei n ° 8.666/1993. 
  
5.2. A contratação será regida pela Lei n° 8.666/1993, com suas alterações 
posteriores, pela Lei n° 8.906/1994, com suas alterações, pelas disposições do Livro I 
da Parte Especial do Código Civil de 2002, e pelas normas regulamentares municipais, 
inclusive para o cumprimento dos atos, satisfação de débitos judiciais e 
ressarcimentos advindos do contrato. 
  
6.ADITAMENTO DO CONTRATO 
  
6.1. O contrato poderá ser aditado nos limites do art 57, da Lei 8.666/1993, garantida 
a respectiva eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial. 
  
7. DO JULGAMENTO 
  
7.1. O critério de julgamento das propostas será o de menos preço, sendo 
considerado(a) vencedor (a) o (a) licitante que oferecer a proposta de menor preço 
global. 
  
7.2. Competirá a Comissão de Licitação proceder ao julgamento das propostas, 
atendendo sempre aos critérios estabelecidos no edital. 
  
 
7.3. Não será levada em conta, para efeito de classificação, qualquer oferta ou 
vantagem não prevista no edital ou baseada nas ofensas dos demais licitantes. 
  
7.4. Verificada a igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o desempate 
será através de sorteio, depois de observado o disposto no § 2 do art 45 da Lei 
8.666/1993. 
  
7.5. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às 
especificações e às exigências contidas no edital, bem como aquelas que 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos 
do preço de mercado. 
  
7.6. As possíveis desclassificações de licitante poderão ser informadas “a posteriori”, 
depois de minucioso exame, pela CPL, das propostas e eventuais impugnações 
formuladas pelos recorrentes. 
  
7.7. Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências 
do edital, apresentar o menor preço global.   
  
8.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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8.1 Caberá a Prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO – MA decidir a 
respeito da adjudicação e homologação do certame licitatório objeto deste Edital. 
  
9.DA JUSTIFICATIVA 
  
9.1. Considerando que os princípios constitucionais basilares da Administração 
Pública devem ser observados e obedecidos por todos os entes públicos, o Município 
de SANTANA DO MARANHÃO – MA realizará licitação por meio de Tomada de 
Preços, tipo menor preço global, a fim de selecionar a empresa contábil para prestar 
serviços especializados de contabilidade na área pública municipal, para atender 
necessidades do ente público licitante. 

ANEXO I: Planilha Orçamentária (Abaixo) 

Item Descrição UND Quant V. Unit. V. total 

1 

Orientar a execução das rotinas internas, 
que subsidiarão a elaboração das 
prestações de contas mensais, que trata 
sobre a instituição e arrecadação de 
receitas públicas, classificação de 
despesas. 
- Examinar previamente sob o ponto de 
vista contábil os projetos de lei e demais 
atos legais que forem elaborados pelo 
poder executivo; 
- instruir processos, assessorar os 
serviços administrativos, sob a ordem 
contábil, defender interesses da Prefeitura 
Municipal no Tribunal de Contas do 
Estado; 
- Dar suporte assessório ao 
Departamento/setor de Contabilidade na 
questão orçamentária prevista na Lei 
4.320/64 e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal nos Procedimentos da Execução 
Financeira do Executivo Municipal; 
- Acompanhar os trabalhos de 
encerramento do exercício, com 
elaboração do relatório final e da 
prestação de contas geral do exercício; 
- Acompanhamento do processo junto ao 
TCE até o julgamento final. 

 
 

M:ês 

12 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 
28.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 
336.000,00 

 
Após amplas pesquisas de mercado realizado através de Cotação de Preços, com 
empresas do ramo de atividade compatível com o presente objeto, chegaram-se a um 
valor médio de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) onde o mesmo 
será a base para a contratação do presente objeto, foco deste certame. 
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TOMADA DE PREÇOS 001/2019 
 EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Prezado Senhor, 
 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 
em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante 
legal Sr(a) _________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da 
Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não  ocorreu 
nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em 
epígrafe. 
 

_______________________(____), _______ de ____________ de 2019. 
 

________________________________________________ 
(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
Prezado Senhor, 
 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 
em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante 
legal 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, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei no 9.854, de 27 de outubro de 2099, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   
). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

_______________________(____), _______ de ____________ de 2019. 
 

________________________________________________ 
(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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TOMADA DE PREÇOS 001/2019 

 EDITAL DE LICITAÇÃO 
ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 

 

 
 
 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF 
N.º________________, (ENDEREÇO COMPLETO)_________________________, 
declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como Microempresa 
(ME)/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 
 
 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2019. 
 
 
 (nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado). 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Apresentar a presente declaração fora dos envelopes. 

 Anexar a presente Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial 
do domicílio do licitante expedida em 2017. 
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TOMADA DE PREÇOS 001/2019 
 EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO 
EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS. 

 
Prezado Senhor, 

 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº 

___________, sediada em _________(endereço completo)__________, por 
intermédio de seu representante legal Sr(a) _________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 
________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro 
societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 
 

_______________________(____), _______ de ____________ de2019. 
 

________________________________________________ 
(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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TOMADA DE PREÇOS 001/2019 

 EDITAL DE LICITAÇÃO 
ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO Nº ____/____. 

CONTRATO Nº ____/2019. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO MARANHÃO, E A EMPRESA _____________________________.  
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO, por meio da Prefeitura Municipal de 
SANTANA DO MARANHÃO, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_____________, situada na _________________________, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
_____________________________________, Senhor 
__________________________________, RG nº _________, CPF nº 
_____________; 

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________, situada na __________________, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por______________________________, RG 
nº ___________, CPF nº _______________, tendo em vista o que consta no Processo 
nº ______, e o resultado final da Tomada de Preços N° ______, com fundamento na 
Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente 
instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O contrato tem por objeto a Contratação de Empresa especializada em 
Serviços em Serviços Contábeis e Consultoria Pública de interesse do Município de 
SANTANA DO MARANHÃO – MA, conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Termo de Referência e no Edital e seus 
anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital 
da Tomada de Preços Nº_____, com seus Anexos, e a Proposta da 
CONTRATADA. 
1.1.2. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa 
concordância com a adequação do Termo de Referência, sujeitando-se, em caso 
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de alterações contratuais, à disciplina do artigo 125, § 6°, III a VI, da Lei n° 
12.465, de 2011. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
2.1. O serviço será realizado por execução indireta. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1. Os serviços serão executados no prazo máximo de 10(dez) meses. 

3.1.1. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão 
da Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, necessária para a 
perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

4.1.1. Obter junto à Prefeitura Municipal documentos e autorizações exigíveis, na 
forma da legislação aplicável; 

4.1.2. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao serviço técnico especializado, 
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de 
Referência, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

4.1.3. Assegurar à CONTRATANTE: 

4.1.3.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 
permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 
limitações; 

4.1.3.2. Os direitos autorais da solução, da documentação produzida e 
congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, 
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a 
sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob 
pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 
especificações que integram o Contrato, no prazo determinado. 

4.1.5. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
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pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local 
dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e 
disciplina. 

4.1.6. Atentar para todas as disposições e especificações constantes no Termo 
de Referência. 

4.1.7. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 
especificações do Termo de Referência. 

4.1.8. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com 
o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no Termo de 
Referência e seus anexos. 

4.1.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, 
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos 
resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa incorreções 
dos serviços da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros. 

4.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 
tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução 
dos serviços. 

4.1.11. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

4.1.12. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e 
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de 
acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora 
contratados. 

4.1.13. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como 
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e 
nos prazos determinados por lei. 

4.1.14. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, 
preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos 
assumidos; 

4.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, as normas de segurança da Administração; 
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4.1.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.17. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer 
as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos 
serviços fora das suas especificações; 

4.1.18. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 
assumindo o ônus decorrente; 

4.1.19. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias 
detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que 
prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços; 

4.1.20. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou neste 
contrato; 

4.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; 

4.1.22. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições 
que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.23. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, 
os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e 
benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços; 

4.1.24. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja 
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 
2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração 
pública federal. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 
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5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo 
de Referência e seus anexos. 

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar os profissionais e estrutura necessários, na qualidade estabelecida 
no Termo de Referência e de acordo com os termos da proposta, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato 
que acarrete em interrupção na execução do Contrato; 

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 
dos serviços objeto do contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à 
observância das normas ambientais vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do 
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Edital, especialmente do Termo de Referência e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

8.1. O valor do contrato é de R$ _________(__________________). 

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da 
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 
primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 
dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

10.1 O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.  

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 
o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das 
obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

10.2.1. Ao final de cada mês da execução contratual, a Contratada apresentará 
a requerimento prévio de pagamento dos serviços executados no período.  
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10.2.2. A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data da apresentação do requerimento de pagamento, para autorizar emissão de 
nota fiscal. 

10.2.3. Após a autorização, a Contratada emitirá Nota Fiscal. 

10.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor 
competente, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 
documentos exigidos neste Edital. 

10.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal fica condicionado à verificação da conformidade 
da Nota Fiscal apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente 
executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão 
obrigatoriamente acompanhá-la: 

d. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês 
da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

e. Da regularidade com a Receita Federal, com a Previdência Social, com o 
Fundo de Garantia Sobre o Tempo de Serviço (FGTS) e com a Justiça do 
Trabalho, constatada através da apresentação das certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa com os órgão supracitados; e 

f. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal que tenha sido paga pela Administração. 

10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos 
subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, 
de 1991.  

10.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação 
municipal aplicável. 
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10.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo 
artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às 
suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração 
de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro 
de 2012. 

10.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

10.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 

10.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por 
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 
originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento 
e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS 

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de SANTANA 
DO MARANHÃO-Ma deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

__________________________________________________________ 

12.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do 
exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 
termo aditivo ou apostilamento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

13.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este 
fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei 
n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de Referência. 

13.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e 
com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da 
execução dos serviços. 

13.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 
item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à 
CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

13.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus 
Anexos e com o contrato. 

13.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 
CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

14.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
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14.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados 
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de 
alteração acima estabelecidos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

15.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, 
após regular processo administrativo, à penalidade de: 

a. Multa moratória de até 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20% (vinte 
por cento). 

15.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

15.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer 
dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, 
garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
penalidades de: 

e. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

f. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
contratação; 

g. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 
de SANTANA DO MARANHÃO pelo prazo de até dois anos; 

g.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja 
na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme 
Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

h. 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 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
penalidade de suspensão do subitem anterior. 
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15.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima 
estabelecidas. 

15.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento 
de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as 
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

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

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

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 
de 1999. 

15.5. 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. 

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de 
SANTANA DO MARANHÃO-Ma, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

15.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.7. As penalidades serão obrigatoriamente publicada no Diário Oficialdo  Estado 
do Maranhão. 

15.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
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16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública 
poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
reparação. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

17.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da 
Lei n° 8.666, de 1993:  

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  

III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;  

IV. O atraso injustificado no início do serviço;  

V. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;  

VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;  

VII. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 
§ 1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;  

IX. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

X. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;  

XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;  

XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
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justificadas e determinadas pelamáxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinada a CONTRATANTEe exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato;  

XIII. A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando 
modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993;  

XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, 
mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até 
que seja normalizada a situação;  

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADAo direito 
de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja 
normalizada a situação;  

XVI. A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do 
serviço, nos prazos contratuais;  

XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato;  

XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 
1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

17.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

17.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;  

17.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
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17.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

17.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente.  

17.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  

17.5.1. Devolução da garantia; 

17.5.2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

17.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a 
execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos 
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, 
além das sanções previstas neste instrumento.  

17.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

17.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

17.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

17.7.3. Indenizações e multas. 

18. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato 
serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, 
na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, 
de 30 de abril de 2008, e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais 
regulamentos e normas administrativas municipais, que fazem parte integrante 
deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste 
Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
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assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.  

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

20.1. Fica eleito o foro da Cidade de SÃO BERNARDO - Ma, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Contrato.  

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e 
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, 
de igual teor e forma, para um só efeito. 

SANTANA DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, ___ de ______de________.  

________________________________
_ 

Pela CONTRATANTE 

 

________________________________
_ 

Pela CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 


