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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022048 —CPL-PMMA 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 
N°. 004/2022- PMMA/MA 

Razão Social:  
CNPJ N°  
Endereço:  
E-mail:  
idade: Estado: Telefone: Fax:  
Pessoa para contato:  

Recebemos através do Presidente da  CPL  (a), nesta data, Cópia do instrumento convocatório da 
licitação acima identificada. 

REALM lb, 
¡li ft!? 

Local: de de  

Assinatura 

Senhor(a) Licitante, 

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de 
entrega do Edital supra, à Comissão Permanente de Licitação. 

O não encaminhamento do recibo exime Presidente da  CPL  de enviar qualquer comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 

Magalhães de Almeida — MA, de de 2022. 

FRANCIEL PESSOA DA SILVA 
PRESIDENTE DA  CPL  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEID 
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CNPJ: 06.988.976/0001-09 

EDITAL TOMADA DE PREÇO N" 004/2022-  CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2022048/2022 —CPL-PMMA 

A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida situada na Rua Manoel Pires de 
Castro, 279 — Centro — Magalhães de Almeida /MA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
instituída por Portaria do Poder Executivo Municipal, de janeiro de 2021, torna público, para 
conhecimento dos interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizará Processo 
Licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO, execução indireta, tipo MENOR PREÇO, 
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, para contratação do objeto descrito no item 1 deste 
Edital. 

0 recebimento da documentação dar-se-á no endereço acima, até As 08:30 (oito horas e 
trinta) horas do dia 26 de setembro de 2022, quando  sera  dado inicio à abertura dos envelopes de 
"Habilitação e Propostas". 

1.D0 OBJETO: 
0 objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para contratação de 

pessoa jurídica especializada para parecer jurídico e análise da realidade econômica, jurídica, 
financeira e de mercado do conjunto de ativos da remuneração de servidores para sua precificação e 
embasar futura alienação a interesse do município de Magalhães de Almeida /MA, de acordo com 
edital e anexos. 

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas 
decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta de Recurso: Próprio 
Dotação Orçamentária: 

MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0050.2006.0000 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS E VALOR: 

Propostas no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura dos 
envelopes. 

Valor:  
Prego alcançado pela venda da folha Remuneração do estudo 

Acima de R$ 6.000.001,00 R$ 1.400.000,00 
Entre R$ 5.000.001,00 e R$ 6.000.000,00 R$ 1.200.000,00 
Entre R$ 4.000.001,00 e R$ 5.000.000,00 R$ 1.000.000,00 
Entre R$ 3.000.001,00 e R$ 4.000.000,00 R$ 800.000,00 
Entre R$ 2.000.001,00 e R$ 3.000.000,00 R$ 600.000,00 
Entre R$ 1.000.001,00 e R$ 2.000.000,00 R$ 400.000,00 
Entre R$ 500.001,00 e R$ 1.000.000,00 R$ 200.000,00 
Abaixo de R$ 500.000,00 R$ 10.000,00 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar desta Licitação empresas que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura 
Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA e que atendam as condições até três dias antes da 
sessão e, na fase de Habilitação comprovem possuir os requisitos necessários à qualificação, 
estabelecidos neste Edital. 
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3.2. 0 Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — Magalhães de Almeida -MA, e está 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00  ás12:00  horas, 
onde também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital: 02 RESMAS DE 
PAPEL A-4, na sede da Prefeitura municipal. 

4. IMPEDIMENTOS 
4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas. 

4.2. É vedada a participação de pessoa fisica. 

4.3. Não será habilitada a empresa que tenha sido declarada inidõnea pela Administração Pública, 
Estadual, Municipal ou Federal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de 
contratar com os Orgãos da Administração Pública Municipal. 

4.4. Não poderão participar da presente licitação as empresas das quais servidor do Município seja 
gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

4.5. cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em 
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO 
5.1. As 08:30 horas do dia 26 de setembro de 2022, a Comissão Permanente de Licitação na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — Magalhães 
de Almeida - MA, serão recebidas as documentações relativa à habilitação e proposta, bem como 
dará inicio A. abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo feriado ou 
ponto facultativo na data da licitação,  sera  a mesma realizada no primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e horário. 

6.DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
6.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de Pregos no 
dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados e invioláveis, em 
cuja parte externa, além da razão social e endereço, esteja escrito): 

ENVELOPE N°01 — com as seguintes indicações na parte externa: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro - MAGALHÃES DE ALMEIDA -MA 
TOMADA DE PREÇO n° 004/2022—  CPL  
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 

ENVELOPE N° 02 — Com as seguintes indicações na parte externa: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro - MAGALHÃES DE ALMEIDA -MA 
TOMADA DE PREÇO n° 004/2022—CPL  

"PROPOSTA DE PREÇO" 

6.2. — DO CREDENCIAMENTO 

6.2.1 — No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença da Presidente da  
CPL, sera  realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, 
obrigatoriamente,  sera  necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
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6.2.2 — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo 
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo 
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o 
licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta 
capacidade jurídica; 

6.2.3— Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser 
utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e a praticar 
todos os demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO. 

6.2.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução 
Normativa n° 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de 
Comércio — DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha 
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do 
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006, COM DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO DE 
2018. 

6.2.5 Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de 
procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos; 

6.2.6— 0 representante da licitante presente A. sessão deverá entregar a Presidente da  CPL  o 
documento de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e 
CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, 
em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação". 

6.2.4.7 — Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os 
quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por 
cartório competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive a Presidente da  CPL  
no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre 
os respectivos prazos de validade; 

6.2.8 — A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 
manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, 
vedada A. participação de qualquer interessado representando mais de um licitante. 

6.2.9 - A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o 
não comparecimento do licitante ou de seu representante legal A sessão, inviabilizará a participação 
do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ao) assistir 
apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou 
mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a 
documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o 
respectivo envelope  sera  entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o 
em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a 
disputa; 

6.2.10 — recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a 
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do 
direito ao recurso. 

6.2.11 — Após o credenciamento, a Presidente da  CPL  declarará a abertura da sessão e não mais 
serão admitidos novos proponentes. 
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6.2.12 - Credencial de representante do licitante com a respectiva qualificação civil, junto a 
Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  a ser entregue separadamente. 

6.2.13 - Certificado Cadastral junto a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida /MA 

6.3. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

6.3.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente 
autenticada em cartório, a seguinte documentação: 

6.3.1.1 Habilitação Jurídica 

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, CPF e RG do 
Empresário; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em 
órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; CPF e 
RG dos Empresários. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; CPF e RG dos Empresários. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.3.2 A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a 
documentação comprobat6ria da necessária qualificação no que se refere A: 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver 
relativo ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 
licitação; 

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal: 
• Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto A. Divida Ativa da União. 

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: 
• Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa. 

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
• Certidão quanto A. Divida Ativa do Município 
• Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN 

e) CRF — Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da 
proposta. 
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f) CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em cumprimento a Lei 
12.440/20181 e à Resolução Administrativa  le  1.470/20181, expedido pelo portal do Tribunal 
Superior do Trabalho, www.tst.jus.br/certidao,  atualizado o art.29, V da Lei 8.666/93. 

6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.4.1 Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no  art.  II, § 1° do  art.  30 da 
8.666/93: 

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em 
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado (s) 
de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) Os atestados deverão ser emitidos em nome da empresa comprovando anterior e bem-
sucedida execução de estudo de viabilidade econômica e financeira, e atestados emitidos 
em nome da empresa comprovando anterior e bem-sucedida de venda de folha efetiva 
resultante dos serviços diretos de estudo para venda de folha. 

c) Sera  permitido o somatório de atestados para a comprovação do montante de valor vendido 
correspondente á. folha de bruta do município: R$ 3.331.6263,76. 

6.4.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo 
no Anexo II, quando for o caso. 

6.4.3. 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, conforme 
modelo no Anexo  III.  

6.4.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no 
Anexo IV. 

6.4.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na forma da Lei n° 9.854/99, conforme modelo 
do Decreto n° 4.358/02, conforme modelo no Anexo V. 

6.4.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os 
requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° 
do  art.  26 do decreto 10.024/2019 e conforme modelo no Anexo VI. 

6.4.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

6.4.8. Em nenhuma hipótese  sera  concedida prorrogação de prazo para apresentação dos 
documentos exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19, 
onde apenas será permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a 
habilitação através de diligência, salvo item 10.10. 

6.4.9. As certidões expedidas pela  Internet,  estão condicionadas A. verificação de sua autenticidade 
nos  sites  de cada órgão emissor. 

6.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
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6.5.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, conforme segue: 

A comprovação da capacidade econômico-financeira  sera  auferida através dos  indices  
abaixo, conforme a seguinte apuração: 

Índice de Liquidez Geral ( 2 1,00): 

Ativo Circulante Realiziv 1 a Longo Prazo 
ILG —  

Passivo Circulanto Exigivel a Longo Prazo 

Índice de Liquidez Corrente ( > 1,00) 

Ativo Circulante 
L C =  Passivo Circulante 

Índice de Endividamento Total (<0,50)  

J ET — 
Psgivo Circulanto Exigivol a o o  

Ativo Total 

  

6.5.2. A(s) empresa(s) licitante(s) devem apresentar o memorial de calculo acima, 
calculados conforme as informações do balaço, assinado pelo contador responsável e pelo 
representante da empresa. 

6.5.3 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, devidamente registrados no órgão competente, assim 
apresentados: 

a) A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por ter sido 
constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao balanço patrimonial, 
o balanço de abertura devidamente registrado na forma da lei. 

b) Os "balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis" das sociedades por ações 
deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembleia geral ordinária, ou ainda, o 
balanço patrimonial acompanhado da publicação em jornal oficial ou, em jornal de grande 
circulação com o registro na Junta Comercial. As demais sociedades comerciais e/ou 
empresariais deverão apresentar balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis 
assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente habilitado, 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário, devidamente 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, na forma da IN n° 65 do 
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 10  de agosto de 1997, artigo 
6° 

c) As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrugd6 Normativa RFB n° 
787, de 19 de novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital — ECD, para 
fins fiscais e previdencidrios poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de 
abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do 
parágrafo único do  art.  2° da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos 
documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela 
infraestrutura de Chaves Públicas — Brasileiras — ICP — Brasil, nos termos da IN-RFB n° 
926,  dell  de março de 2009. 
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d) Na hipótese de alteração do capital social, após a realização do balanço patrimonial, a 
empresa licitante deverá apresentar documentação de alteração do capital social, 
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

e) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-
calendário, mantiver livro caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, deverá 
apresentar, juntamente com o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, cópias dos 
termos de abertura e encerramento do livro caixa. 

6.5.4. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, 
considerados os riscos para a administração, patrimônio liquido no valor mínimo de 1% 
(um por cento) do valor disposto no item 6.41.c deste edital, admitida a atualização para a 
data de apresentação da proposta através de  indices  oficiais. 

6.5.5. Fica dispensado ao Micro Empreendedor Individual-MET,  a apresentação dos 
balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis, devendo para tanto, apresentar a 
declaração anual do SIMEI, por meio do recibo de entrega da declaração original do 
Simples Nacional. 

6.5.6. Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, dentro da vigência. 

6.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES NECESSÁRIAS 

6.6.1 Empresas, bem como titular ou sócios da concorrente, deveram apresentar as seguintes 
certidões: 

6.6.2 Certidão Negativa de Inidifineos expedida pelo Tribunal de Conta da Unido-TCU; 
6.6.3 Certidão Negativa de Inabilitados, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU; 
6.6.4 Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-

CEIS e (CNJ); 
6.6.5 Certidão negativa de idoneidade — TCE; 

6.7 ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.7.1 Os proponentes deverão elaborar suas propostas em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado do licitante, tendo todas as suas folhas 
rubricadas, numeradas sequencialmente, assinada a última folha, as quais deverão estar 
contidas em envelope ou embalagem, fechado. 

6.7.2 As empresas deverão apresentar ainda, uma via em arquivo eletrônico da Proposta de 
Preços, com a finalidade de facilitar a analise por parte da Comissão. 

6.7.3 A não apresentação do arquivo eletrônico não ensejará motivo para desclassificação, é 
facultativo. 

6.7.4 0 envelope ou embalagem indicará em sua parte externa o nome do licitante, a 
circunstancia de tratar-se de seu conteúdo de PROPOSTA DE PREÇOS, e referência a 
esta TOMADA DE PREÇO. 

6.7.5 Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional abrangendo: 
6.7.5.1 Preço Global da Proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos quadros de 

quantidades e preços; 
6.7.5.2 Prazo de execução total das obras e serviços, que não poderá ser superior a 90 (noventa) 

dias, a contar da emissão da ordem de execução de serviços; 
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6.7.5.3 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

6.7.6. Planilha de serviços e quantidades, de preços unitários e totais em real (R$), na data da 
apresentação da PROPOSTA, com totais parciais e globais, com rigorosas especificações e 
quantitativos fornecidos pela PREFEITURA. 

6.7.7. E vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos princípios da licitação ou o 
julgamento equitativo da licitação. 

6.7.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, inclusive 
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes. 

6.7.9. Nas hipóteses em que a Comissão Permanente de Licitação identificar .prego que, segundo 
seu entendimento, seja incompatível com os pregos de mercado, notificará o licitante que o ofertou 
para justificá-lo, sob pena de desclassificação de sua proposta, não se admitindo como justificativa 
de redução ou aumento excessivo de um preço a indicação de compensações operadas em outro 
preço. 

6.7.10 Valor global máximo permitido pela Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida /MA, 
para as obras/serviços objeto desta licitação é de R$: R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos 
mil reais). 

6.7.11. Os preços ofertados por faixa de preços até a faixa  maxima  devem serguir desconto linear 
sob pena de desclassificação. 

6.7.12. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem pregos globais superiores aos fixados 
pela PREFEITURA, constantes nas planilhas orçamentarias. 

6.7.13. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para 
assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da 
aquisição de materiais. Considerar-se-d, assim, que a não indicação no conjunto de composições de 
custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços 
conforme projetados, significa tacitamente que seu custo esta diluído pelos demais itens 
componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão 
qualquer alteração contratual sob esta alegação. 

6.7.14. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 60 
(sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas. Findo este prazo, ficam os 
participantes liberados dos compromissos assumidos, se o desejarem. 

6.8. Os documentos exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou por servidor da 
Comissão Permanente de Licitação —  CPL,  mediante a apresentação do documento original, ou 
ainda por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

6.9 Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que  sera  
devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista,  sera  assegurado o prazo de 05 (cinco) dias fiteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, para a regularização da documentação. 

7. DO DIREITO DE PETIÇÃO 
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7.1 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, cuja petição deverá ser dirigida a presidente da  CPL;  

7.1.1 caberá a presidente da  CPL  decidir sobre a petição no prazo de até 3 (três) dias úteis; 

7.1.2 acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 

7.2 declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe 
será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo 
juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata aos autos; 

7.3 o(s) recurso(s), que não terá  (ão)  efeito suspensivo, será (do) dirigido (s) à autoridade superior, 
Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da  CPL,  o qual poderá reconsiderar sua decisão, 
em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminha-lo (s) à autoridade superior, devidamente 
informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo; 

7.4 o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

7.5 decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e 
a quantidade de fornecedores. 

7.6 a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Presidente da  CPL  ao vencedor; 

8. DO JULGAMENTO 

8.1. 0 julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes n° 01, contendo a documentação relativa 
A habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e pelos 
membros da comissão. 

8.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os 
apresentaram na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam as exigências. 

8.3. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que constará 
em ata, procedendo à abertura dos envelopes n° 02, das concorrentes habilitadas. 

8.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissão 
Permanente de Licitação, suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então 
executados e comunicará, por escrito, com antecedência  minima  de 48 (quarenta e oito) horas, as 
licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes n° 02, 
devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a 
guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão. 

8.5. As inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de pregos. 

8.6. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão 
destruidos, independentemente de notificação à interessada. 
Propostas 
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8.7. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de n° 02, divulgando a Comissão, 
aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo a proposta 
rubricada por estes e pelos membros da  CPL.  

8.8. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocar as licitantes para esclarecimentos 
de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na fase de julgamento. 

8.9. Verificando-se discordância entre o prego unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo 
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso 
predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua proposta  sera  rejeitada. 

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

8.11. 0 julgamento das propostas será efetuado pela  CPL  e será considerada vencedora a licitante 
que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem integralmente as 
exigências contidas neste edital. 

8.12. As vantagens não previstas neste Edital não serão consideradas para efeito de classificação; 

8.13. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 
disposto no parágrafo 2° do  art.  3° da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato 
público, para o qual, todos licitantes serão convocados. 

8.14. Será afixado em local de fácil acesso ao público e colocada à disposição dos interessados o 
resultado da licitação, cabendo as licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do primeiro dia  fail  após a divulgação. 

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação, ou após o seu 
julgamento com base relatório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicará o objeto da licitação 
vencedora, submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para homologação. 

9.2. Homologada a licitação, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
oferecer a garantia de execução e assinar o contrato. 

9.3. 0 prefeito municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anula-
la de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar; 

10. CONTRATO 

10.1 0 presente Edital e a proposta da empresa vencedora fardo partes integrantes do Contrato, 
independentemente de transcrição. 

10.2. A Secretaria de Administração de Magalhães de Almeida do Maranhão — MA, com a 
antecedência de 5 (cinco) dias úteis, convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, 
aceitar ou retirar instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
de suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Secretaria 
de Administração de Magalhães de Almeida do Maranhão — MA, por prazo de até dois anos. 



31AI-A g Atilt/0,Z' 
,101. 

rr!  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

10.3 0 prazo de convocação referido no item 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado durante seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela Secretaria de Administração de Magalhães de Almeida do  Maranhao  — MA. 

10.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo 
estabelecido no subitem anterior e de oferecer garantia de execução, caracteriza o desatendimento 
total da obrigação por ela assumida, acarretando o cancelamento da adjudicação, sujeitando-a pena 
de suspensão temporária de participar em licitações e do seu impedimento de contratar com a 
administração pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso em que a Prefeitura Municipal de 
MAGALHÃES DE ALMEIDA, através da secretaria de Administração poderá convocar, segundo 
a ordem de classificação, outra licitante, mantida as cotações da licitante vencedora, se não preferir 
proceder nova licitação. 

10.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

11. PAGAMENTO 
11.1 0 pagamento será efetuado mediante entrega da nota Fiscal devidamente atestada pelo setor 
competente e acompanhado da planilha de medição dos serviços realizados autorizado e atestados 
pelo Fiscal do Contrato. 

11.2. Nenhum pagamento se faiá sem a que a empresa adjudicatária tenha recolhido valor de multa, 
eventualmente aplicada. 

11.3. 0 valor do contrato s6  sera  pago após a efetiva venda da folha de servidores municipais com o 
devido pagamento da instituição bancária. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1 Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, atualizada pela 
Lei Federal n° 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria. 

12.2. Não existirá qualquer vinculo jurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados, 
encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou venha ter relação com os 
fornecimentos de que trata este Contrato. 

12.3 0 valor das multas aplicadas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo 
pagamento, e recolhido em até 30 (trinta) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida — Ma, e caracterizado a 
conveniência e oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas condições 
propostas os critérios ou sugestões dos serviços que se fizerem necessários, observado o limite 
estabelecido na legislação pertinente. 

13.2 Nos termos do  Art.  48 e sem prejuízo do estabelecido no  Art.  109, ambos da Lei Federal n° 
8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá 
ensejar a inabilitação ou classificação, respectivamente. 

13.3 Informações complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderão ser obtidas 
e esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissão Permanente de 
Licitações, e os casos omissos também serão resolvidos pela mesma, A. luz da legislação pertinente, 
ou submetidos por esta à autoridade superior. 
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13.4 Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 
documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitação. 

13.5 São partes integrantes deste Edital: 
Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os 
seguintes anexos: 

a) Anexo I — Termo de Referência. — Projeto. 
b) Anexo II — Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP. 
c) Anexo  III  — Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos. 
d) Anexo IV — Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital 
e) Anexo V — Modelo de Declaração que não emprega menores. 
f) Anexo VI — Modelo de Declaração Veracidade 
g) ANEXO VII — Modelo da garantia contratual 
h) Anexo VIII — Minuta do Contrato. 
I) Anexo IX — Declaração De Vistoria 
J) Anexo X - Carta Credencial 
1) Anexo  Xi  - Termo De Autorização/Anuência 

FRANCIEL • SSOA DA ILYA 
Presidente da  CPL  

• 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada para parecer jurídico e análise da realidade 
econômica, jurídica, fmanceira e de mercado do conjunto de ativos da remuneração de servidores 
para sua precificação e embasar futura alienação a interesse da Prefeitura Municipal de Magalhães 
de Almeida — MA. 

2. MOTIVAÇÃO/ JUSTIFICATIVA: 

2.1 Diante do final de vigência do atual instrumento legal e do fato de haverem instituições 
financeiras manifestadamente interessadas e dispostas a oferecer contrapartidás financeiras a este 
executivo municipal, além de beneficios e facilidades no atendimento bancário aos servidores, 
firmou-se o entendimento de que seria oportuna e necessária a realização de uma licitação, que 
garanta ampla participação de todas as instituições interessadas. 

Para a obtenção das maiores vantagens e beneficios possíveis, tanto para a Prefeitura como para 
seus servidores, que corresponda ao valor dos negócios proporcionados à instituição financeira pela 
parceria, essa administração precisará estar preparada para um processo licitatório qualificado, do 
qual participarão importantes instituições do competitivo mercado fmanceiro. 

0 Tribunal de Contas da União por meio de seu Acórdão 1940/2015 resultante de uma consulta da 
Câmara dos Deputados do Brasil, classificou os custos dos serviços bancários suportados pelos 
servidores, como ativos a serem remunerados por instituição bancária pela sua exploração. 

0 mesmo acórdão determina estudo ou avaliação de mercado como ferramenta para estimar o 
orçamento base de contrapartida financeira a ser paga pela futura instituição bancária contratada. 

Havendo a necessidade de se realizar a alienação onerosa do direito de exploração bancário da folha 
municipal, pois o município não pode abrir mão de receita, se faz necessário o prévio estudo técnico 
para se encontrar o valor de venda desta folha. 

Assim, considerando a extensão técnica dos trabalhos a serem realizados e que os negócios 
bancários, objeto dos estudos e pareceres, não fazem parte do rol de atividades cotidianas desta 
administração pública, pelo motivo desta Prefeitura não possuir profissionais com tal experiência 
nos seus quadros, necessário se faz a contratação, através de licitação, de empresa de consultoria 
especializada, com habilitação técnica, experiência, capacidade produtiva condizente e 
conhecimento pratico de como fazer pesquisas e estudos desta natureza, para fornecer à Prefeitura 
de Magalhães de Almeidaos subsídios técnicos necessários à definição de estratégias e parâmetros 
fisicos e financeiros, condizentes com o mercado, amparando a referida licitação e suportando esta 
Administração na tomada de decisão quanto ao melhor valor a ser obtido com a centralização dos 
serviços elencados neste edital. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 

3.1. A contratação, objeto deste Projeto Básico, deverá ocorrer por intermédio de Tomada de 
Pregos, com amparo legal, integralmente, nas Leis Federais n° 8.666/1993 e demais alterações, e Lei 
Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis â este evento e nas condições e 
exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 

4.1. Os produtos serão entregues no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida - MA, durante o ano em curso. 

4.1.2. Os produtos a serem entregues pela contratada são os seguintes: 

I - Relatório Técnico com informações sobre avaliações econômicas e jurídicas de licitações de 
folhas de pagamento de servidores públicos, ocorridas anteriormente; 

II - Parecer Técnico com avaliação da conjuntura atual de mercado referente à concorrência entre as 
instituições financeiras para obtenção do direito à parceria para gestão de pagamentos de folhas de 
servidores e concessão de crédito consignado em folha de pagamento;  

III  - Parecer Técnico contendo avaliação econômico-financeira e precificando dos seguintes ativos 
para orientação do edital de licitação: 

a) folha de pagamento e 
b) crédito consignado dos servidores do executivo municipal. 

IV — Parecer Jurídico sobre a possibilidade legal da contratação futura de instituição bancária; 

V - Conclusão final dos estudos; 

VI - Apresentação dos estudos e propostas as autoridades da Prefeitura, designada para 
acompanhamento dos trabalhos, visando definição dos parâmetros e termos do edital. 

O relatório final deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentação técnica produzida, 
atestando a legalidade e a consistência do arcabouço de propostas apresentadas. 

0 leiaute dos Pareceres Técnicos será proposto A. Prefeitura de Magalhães de Almeidapela empresa 
contratada, prevendo, entretanto, no mínimo o seguinte conteúdo: 

- objeto / descrição; 
- fundamentação legal; 
- análise / objetivos do parecer / aspectos técnicos; 
- aspectos sócio-politicos  / fatos relevantes; 
- conclusão; 
- recomendação; 
- anexos e informações complementares (quando couber) 

4. PLANILHA ORÇAMENTARIA: 

Prego alcançado pela venda da folha Remuneração do estudo 
Acima de R$ 6.000.001,00 R$ 1.400.000,00* 
Entre R$ 5.000.001,00 e R$ 6.000.000,00 R$ 1.200.000,00 
Entre R$ 4.000.001,00 e R$ 5.000.000,00 R$ 1.000.000,00 
Entre R$ 3.000.001,00 e R$ 4.000.000,00 R$ 800.000,00 
Entre R$ 2.000.001,00 e R$ 3.000.000,00 R$ 600.000,00 
Entre R$ 1.000.001,00 e R$ 2.000.000,00 R$ 400.000,00 
Entre R$ 500.001,00 e R$ 1.000.000,00 R$ 200.000,00 
Abaixo de R$ 500.000,00 R$ 10.000,00 

4.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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4.1.1. Entregar o(s) material(is) a(s) sua(s) expensa(s), de acordo com o que foi estipulado; 

4.1.2. Entregar o(s) material(is), rigorosamente nas especificações, prazos e condições neste 
instrumento; 

4.1.3. 0(s) material(is) devera(ao) ser entrega(s), de acordo com as Ordens de Fornecimento, 
durante o prazo de vigência deste contrato; 

4.1.4 Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento 
das obrigações decorrentes deste Contrato; 

4.1.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato; 

4.1.6. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados a e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram; 

4.1.7. Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de força major, dentro do 
prazo de 02 (dais) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 
respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob 
pena de não serem considerados; 

4.1.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente contrato; 

4.1.9. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

4.1.10. A Contratada respondera, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição 
do(s) material(is) entregue(s), inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade, competindo-lhe 
também, a do(s) material(is) que não aceito(s) pela fiscalização da Contratante devera(ao) 
ser trocado(s); 

4.1.11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que 
porventura ocorram na entrega do(s) material(is). 

4.1.12. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada, a fim de se evitar a 
subcontratação, que é vedada neste contrato de qualquer forma, os pareceres e estudos. 
Devendo, ainda que assinados pelos responsáveis técnicos, ser apresentados pela 
contratada, e não por pessoa jurídica ou fisica diferente 

4.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato; 

4.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Clausula do Pagamento; 

4.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
Contrato. 

5. DAS EXIGÊNCIAS 

5.1. Para a qualificação técnica será exigido comprovação de capacidade técnica no valor da folha 
vigente como parcela de maior relevância, atestados de elaboração de estudos e atestados de efetiva 
venda de folha de servidores. 
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6. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO 

6.1 0(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento, na sede da Prefeitura de Magalhães de Almeida, ou outro 
local ou forma requisitado pela contratante. 

6.2. Os serviços serão prestados de acordo com as necessidades: 

6.2.1. A Fiscalização e aceitação do objeto  sera  do órgão responsável pelos atos de controle e 
administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade 
Administrativa da em questão, mediante portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de 
conferidas as especificações, quantidades e prazos dos mesmos; 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão par conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA, classificada 
conforme abaixo especificado: 

04.122.0050.2006.0000 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

8. DO PAGAMENTO: 

8.1. 0 pagamento será efetuado no valor total devido até 05 (cinco) dias Ateis após recebimento do 
valor integra da venda folha por esta Prefeitura, onde deverá ser apresentada Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo setor competente, ocasião onde será verificada a regularidade da empresa 
perante os tributos federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta  Negative  de Tributos e 
Contribuições Federais e Divide Ativa da Unido e Previdencidrias, do FGTS e Certidão  Negative  de 
Débitos Trabalhista - CNDT. 

8.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, 
em especial a cobrança bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de 
aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

9. DA CONFIDENCIALIDADE: 

9.1. A contratada obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, dados e 
informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação, bem como tratá-los 
como matéria sigilosa. 

9.2. A contratada ficará terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob nenhuma 
justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, códigos, cadastros, fluxogramas, 
diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da contratante, aos 
quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços. 

9.3. A contratante obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade sobre análises, dados e 
informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação, bem como tratá-los 
como matéria sigilosa. 

9.4. A contratante ficará terminantemente proibida de fazer outro uso ou revelação, sob nenhuma 
justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, códigos, cadastros, fluxogramas, 
diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da contratante, aos 
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quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços, que não seja para o uso de guiar 
contratação de intuição financeira como orientará o resultado final do estudo. 

10. VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO 

10.1. 0 prazo de vigência do contrato será de 12 meses a contar de sua publicação. 

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO 

11.1. Os itens deste PROJETO BÁSICO a serem contratados após regular procedimento licitatório, 
serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor. 

11.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não 
excluem e nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por 
qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes ou prepostos; 

11.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do 
CONTRATO, se em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais; 

11.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. 

12. DAS INFRAÇOES E DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 
contratação é aquela prevista no Edital. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa , signatária, inscrita no 
CNPJ sob o n.° , sediada na (endereço completo) , por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) , portador do Documento de 
Identidade n°  e do CPF n° DECLARA, para os fins do 
disposto no subitem  do edital, do TOMADA DE PREÇO n° 006/2021, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

I. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do  art.  3' da Lei Complementar  le  123, de 

14/12/2006; 

II. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do  art.  3° da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 
40 do  art.  3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local e Data  

Assinatura do Representante Legal 

OBS: 

1) Assinalar com um "X" a condição da empresa 

2) 2) Esta declaração deverá ser entregue A Comissão, após a abertura da sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de Pregos) exigidos nesta licitação, 
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006. 
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ANEXO  HI  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO n° Oxxx/2022—  CPL  

A Empresa ,CNPJ N° 
, sediada (endereço completo), , declara, sob as penas 

da Lei, nos termos do § 2' do  art.  32, da Lei n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório TOMADA DE PREÇO n° 
006/2021, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e Data.  

(assinatura do responsável pela empresa) 

• 

• 
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ANEXO IV  

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

Ilmo. Sr. 
Presidente da  CPL  e demais membros da  CPL  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida /MA  

Ref.:  Tomada de Prego 004/2022 

Prezados Senhores, 

(nome da empresa) , CNPJ n°  sediada em 
(endereço completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

, portador(a) da Carteira de Identidade n°  e do 
CPF n° , DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus 
Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais 
possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente 
Edital ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as 
condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o 
referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

( ),  de de 2022.  

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, 
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 

DECLARA Ao DE CUMPRIMENTO DA LEGISLA AO TRABALHISTA DE MENORES 

Local e data  

Prezados Senhores, 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de 
pessoal menores de 18(dezoito) anos em horário noturno ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos se for o caso. 

Atenciosamente 

(assinatura autorizada)  
(nome e cargo do signatário)  

(nome da empresa)  
(endereço)  

• 
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ANEXO VI 

DECLARA ;k0 DE VERACIDADE 

Ilmo. Sr. 
Presidente da  CPL  e demais membros da  CPL  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida /MA  

Ref.:  Tomada de Preço 004/2022 

Prezados Senhores, 

(nome da empresa) , CNPJ n°  
sediada em (endereço completo) , por intermédio de seu representante legal 
Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e 
do CPF n° , DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações 
informadas são verídicas. 

( ), de de 2022.  

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, 
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VIII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° —  CPL-  PM1VIA/MA 
Contrato -  CPL-  PMMA/MA 

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHAES DE ALMEIDA /MA E DO 
OUTRO LADO A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA , Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ n° 06.988.976/0001-09 , com sede na Rua 
Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — Magalhães de Almeida -Ma, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato, representada por,  

residente e domiciliado na cidade , no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
sediada na xxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ ti° xxxxxxxxxx e inscrição estadual n° xxxxxxxxxxxxx., 
neste ato representada pelo seu xxxxxxx, xxxxxx (a), xxxxxxx (a),xxxxxxx, residente e domiciliado 
na xxxxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx, inscrito no CPF n° xxxxxxxxxx, Carteira de 
Identidade RG n°.xxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e 
pactuado, nos termos contidos na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO n° 004/2022, e 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022048/2022 que se regerá pela Lei n.° 8.666/93, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
0 presente contrato tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de 
diagnostico e elaboração de relatório técnico a fim de viabilizar alienação futura de direito de 
exploração e gestão de carteira de servidores da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida—
MA para instituições de bancárias, conforme especificações constantes neste Edital 004/2022, que 
regeu a presente contratação, e, no que couber, A. proposta da CONTRATADA, que, 
independentemente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar do presente 
contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO 
Objetivando dar suporte A. presente contratação, foi instaurado, nos autos do Processo 
Administrativo 2022048, em conformidade com as disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, procedimento licitatório próprio, o qual foi dispensado em razão do valor, o qual recebeu o 
número 004/2022. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Administração da 
Prefeitura de Magalhães de Almeida, indicado na forma do  art.  67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, ao qual caberá, também: 

a) fornecer todo o subsidio necessário à realização dos trabalhos; 



ria.r1;> 
(

Foa 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

b) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o 
livre acesso dos técnicos da CONTRATADA as dependências do CONTRATANTE; 
c) acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas; 
d) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços contratados; 
e) sustar a execução de quaisquer serviços por estarem em desacordo com o especificado ou por 
outro motivo que justifique tal medida; 
O emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicação de sanções e alterações do contrato; e 
g) realizar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e o prazo estabelecido no 
projeto da Tomada de Prego 004/2022. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A CONTRATADA 
obriga-se a: 
a) dar plena e fiel execução ao presente contrato, respeitadas todas as clausulas e condições 
estabelecidas; 
b) apresentar os trabalhos no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste contrato; 
c) apresentar o resultado dos serviços de pesquisa e desenvolvimento do projeto, na forma de 
relatório, acompanhado da metodologia e  indices  adotados, em meio fisico ou magnético, contendo 
de forma clara e objetiva o resultado da equivalência solicitada; 
d) usar mão-de-obra capacitada, agrupando permanentemente uma equipe homogênea e suficiente 
de técnicos, que assegurem a execução integral dos serviços no prazo convencionado, com a 
qualidade exigida; 
e) não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam 
consultores, técnicos, e outros, ainda que se utilize dos serviços dessas empresas e/ou profissionais 
para o desenvolvimento dos trabalhos, ficando a CONTRATADA responsável pela totalidade do 
projeto; 
O responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, 
resultante de caso fortuito ou por qualquer outro que venha a ocorrer; 
g) considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de 
suas responsabilidades contratuais; 
h) retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação do 
CONTRATANTE, qualquer empregado, operário ou técnico seu que, a critério do 
CONTRATANTE, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 
i) assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem 
assim, pelos danos decorrentes da realização dos mesmos; 
j) assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, 
comerciais e resultantes de acidentes de trabalho envolvidos na execução dos serviços oriundos do 
presente contrato, pertinente aos seus funcionários; 
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a 
terceiros, em virtude de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
1) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65, § 
10, da Lei n° 8.666/93; m) manter, durante a vigência do contrato, a Certidão Negativa de Débito - 
CND (INSS), Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, e prova de Regularidade com a 
Fazenda Federal, devidamente atualizados, no Setor de Contas a Pagar desta Prefeitura; 
n) emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na 
fase de habilitação; e 
o) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO 
O Prego total do serviço ora contratado corresponde ao valor de: 

R$ ... Para venda de folha acima de R$ 6.000.001,00; 
R$ ... Para venda de folha entre R$ 5.000.001,00 e R$ 6.000.000,00; 
R$ ... Para venda de folha entre R$ 4.000.001,00 e R$ 5.000.000,00; 
R$ ... Para venda de folha entre R$ 3.000.001,00 e R$ 4.000.000,00; 
R$ ... Para venda de folha entre R$ 2.000.001,00 e R$ 3.000.000,00; 
R$ ... Para venda de folha entre R$ 1.000.001,00 e R$ 2.000.000,00; 
R$ ... Para venda de folha entre R$ 500.001,00 e R$ 1.000.000,00; 
R$ ... Para venda de folha abaixo de R$ 500.000,00. 

§ 1" 0 prego contratado deverá compreender todas as despesas com mão-de-obra, impostos, 
encargos sociais e previdencidrios, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha 
a incidir sobre o objeto da presente contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento pela conclusão dos trabalhos será recebido pela empresa contratada, vencedora da 
licitação após verificação que comprove que os serviços executados se encontram de acordo com o 
termo contratual e, a partir do recebimento dos recursos, pela Prefeitura, oriundos da instituição 
financeira vencedora do certame ou da negociação, relativo aos ativos, objeto deste edital. 

O pagamento será de uma só vez, mediante a apresentação da nota fiscal ou recibo, devidamente 
atestado pela autoridade competente. 

§ 10 Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar do recibo ou nota 
fiscal/fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível, em nome da Prefeitura de 
Magalhães de Almeida- MA n° / - o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva 
Agência. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES deverá apresentar, 
juntamente com o recibo ou nota fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

§ 2" Na ocorrência da rejeição do recibo ou nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo passará a ser de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da sua reapresentação, 
examinadas as causas da recusa. § 3° Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as 
atividades da Administração Pública, os serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não 
poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte. 

CLAUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
O presente Instrumento terá duração de 60 (sessenta) dias, e/ou até que perdurem as obrigações 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado mediante pedido formal da CONTRATADA, justificando com precisão as causas do 
atraso, e desde que seja acatado pela Administração. 0 presente prazo poderá ser prorrogado nos 
termos do artigo 57 da lei 8666/93. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 
O prego inicialmente contratado manter-se-á fixo na presente contratação. 
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CLAUSULA DÉCIMA - DA CONFIDENCIALIDADE 
I - As partes obrigar-se-ão a manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, dados e 
informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação, bem como tratá-los 
como matéria sigilosa. 

II — As partes ficarão terminantemente proibidas de fazer uso ou revelação, sob nenhuma 
justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, códigos, cadastros, fluxogramas, 
diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da contratante, aos 
quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes desta contratação no presente exercício correrão par conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA, 
classificada conforme abaixo especificado: 

04.122.0050.2006.0000 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
A rescisão deste contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 8.666/93; 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e 
c) judicial, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, 
garantida a prévia defesa, e segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas 
no  art.  87, da Lei n° 8.666/1993 e na Lei n° 10.520/2002: 

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a 
Administração; 
b) multa, prevista na forma do §1°, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo 
para a Administração; 
c) suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com Municípios por período de até cinco 
anos, nas hipóteses e nos termos do  art.  7° da Lei n° 10.520/02; e 
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 
autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do  art.  87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93. 

§ 1" As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as 
justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a 
critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis da data do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente 
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Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa. E, por estarem as partes justas e 
contratadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA (MA), de de 

CONTRATANTE CONTRATADA 

•  
la  

CPF:  

TESTEMUNHAS: 

2°  

CPF:  

• 
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ANEXO X 

CARTA CREDENCIAL 

Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Att: Comissão Permanente de Licitação —  CPL  

TOMADA  DE  PREÇO  re 004/2022— CPL 

Na qualidade de representante legal, da empresa 
, inscrito no CNPJ sob o n° ,credenciamos o 

Sr. (A) , portado da RG n°  e do CPF n° 
, para nos representar na licitação em referência, com poder para formular 

ofertas, lances de pregos, recorrer, renunciar a recursos e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame em nome da representada. 

Local e Data  

Assinatura do Representante Legal 

• 

• 



• 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este volume do edital na modalidade Tomada de Preço 004/2022, possui 30 (trinta) 
folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas, 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, 
Estado do Maranhão, em 05 de setembro 022.  

• 

NC PES A SI VA 
Presidente da Comissão Permanente de Lic4ação  

Secret io Míiicipal d  Finanças  
FRANCISCO EASSh ARAGA0 


