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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 de fevereiro de 2023 às 11h00min  
BASE LEGAL: Lei Complementar 123/2006 e as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM 
ASSESSORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL BEM COMO SUPORTE NA 
APLICAÇÃO DE MÉTODOS E ROTINAS DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE MIRANDA DO NORTE 
- MA.  
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TERMO DE RECEBIMENTO 
DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
Licitação: Tomada de Preços Nº 002/2023. 
Data da realização do certame: 27 de fevereiro de 2023. 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma). 
 
Razão Social:  ______________________________________________________________________________________________________  
 
CNPJ nº: _______________________________ Insc. Estadual nº:  ____________________________________________________________  
 
Endereço:  ________________________________________________________________________________________________________  
 
Cidade: ______________________________________ Estado: ______________________________________________________________  
 
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________  
 
(DDD) Telefone: (______)________________________ (DDD) Fax: (______) ___________________________________________________  
 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 
 
Nome completo:  ___________________________________________________________________________________________________  
 
Cédula de Identidade nº: _______________________________ Órgão emissor: ________________________________________________  
 
CPF nº ______________________________ (DDD) Telefone: (______) ________________________________________________________  
 
E-mail:  ___________________________________________________________________________________________________________  
 
Cargo/função que exerce na empresa: (      ) Sócio/Empresário; (     ) Outros:  ___________________________________________________  
 
Data do recebimento do edital: ____/_____/________. 
 
Assinatura/rubrica do responsável:  ____________________________________________________________________________________  
 
COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X) 
(      ) Fui convidado; 
(      ) Publicação no quadro de avisos da Câmara Municipal; 
(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município de Miranda do Norte-DOM); 
(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE); 
(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU); 
(      ) Publicação em jornal de grande circulação; 
(      ) Publicação no site oficial desta Câmara Municipal 
(      ) Outros meios: _________________________________________________________________________________________________  
 
Obs: A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela internet, deverá enviar este formulário devidamente 

preenchido e assinado para o e-mail cplcamarammiranda@gmail.com ou encaminhar/entregar na Câmara Municipal de Miranda do 
Norte/CPL no endereço abaixo. Tal medida far-se-á necessária para a comissão informar à empresa licitante interessada quaisquer 
assuntos pertinentes à referida licitação. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 

1. PREÂMBULO 

1.1.  A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, instituída por Portaria anexada no processo, torna público aos interessados que 
fará realizar o processo licitatório da modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 às 11:00hs 
(onze horas) do dia 27 de fevereiro de 2023, destinada à contrataçao de empresa especializada 
para prestação serviços em assessoria parlamentar, legislativa e institucional bem como suporte 
na aplicação de métodos e rotinas das atividades da Câmara de Miranda do Norte - MA, na forma 
da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
1.2. Os envelopes de “Documentação” e “Proposta” deverão ser entregues na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, situada à AV. do Comércio, S/N, centro, Miranda do Norte – MA, até às 
11:00hs (onze  horas) do dia 27 de fevereiro de 2023. 

 
1.3.  A presente licitação para efeitos de julgamento será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

2.1. Contrataçao de empresa especializada para prestação serviços em assessoria parlamentar, 
legislativa e institucional bem como suporte na aplicação de métodos e rotinas das atividades da 
Câmara de Miranda do Norte - MA, conforme especificações contidas no Anexo V deste Edital. 

2.2. Do valor estimado: R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais). 
 

3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar da presente licitação, quaisquer empresas que se enquadrem no ramo de 
atividade pertinente ao objeto do edital e que manifestarem interesse até 24h (vinte e quatro 
horas) antes da apresentação das propostas. 

 
4. DAS RESTRIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. Será vedada a participação de empresas: 
 

4.1.1. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com qualquer órgão público ou 
tenham sido por estes declaradas inidôneas. 

 
4.1.2. Empresas em consórcio. 

 
4.1.3. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam 

servidores ou dirigentes de órgão ou entidade desta Administração Pública 
Municipal.                                                                           

 
4.1.4. Empresas que se encontrem sobre falência, concordata, dissolução ou liquidação. 

 
5. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 
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5.1. Os representantes legais deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo no ato de entrega dos 

envelopes, conforme abaixo: 
 

5.1.1. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar cópia 
devidamente autenticada ou a ser autenticada pela Comissão Permanente de 
Licitação, mediante a apresentação dos originais para confronto, da Cédula de 
Identidade ou documento equivalente, o Estatuto ou Contrato Social juntamente 
com a(s) alteração(ões) que comprovem sua capacidade de representante legal, com 
expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. 
Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da 
ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

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

ou Particular de Mandato (procuração), ou Carta de Credenciamento, com firma 
reconhecida em cartório do outorgante/responsável, outorgando expressamente 
poderes para emitir declarações, receber intimação, interpor recurso e renunciar a 
sua interposição, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome da licitante, deverá apresentar ainda, cópia devidamente autenticada ou a 
ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação 
dos originais para confronto, da Cédula de Identidade ou documento equivalente e o 
Estatuto ou Contrato Social em vigor. 

 
5.1.3. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal 
condição, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, para aplicação da Lei 
Complementar 123/2006, nas fases de habilitação e julgamento das propostas. Essa 
certidão não pode ser a superior a 90(noventa dias). 

 
5.2. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 5.1, não 

excluirão a licitante do certame, mas impedirão o representante de se manifestar e responder pelo 
Licitante, e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame. 

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

desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do item 5.4. 
 
5.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 

 
 

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 5.1.1 e 5.1.2); 
 
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: 
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Nome, CNPJ e endereço do licitante. 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Câmara Municipal de MIRANDA DO NORTE 
AV. do Comércio, S/N, centro, Miranda do Norte – MA, 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 - 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 
Câmara Municipal de MIRANDA DO NORTE 
AV. do Comércio, S/N, centro, Miranda do Norte – MA 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 - Envelope “PROPOSTA”. 
 
7. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
                A licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente autenticada em 

cartório ou a ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da abertura do certame, mediante a apresentação dos originais para confronto, a seguinte 
documentação: 

 
7.1.1. Habilitação Jurídica 

 
a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; ou 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; ou 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; ou 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.1.2. Regularidade Fiscal: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a 
Fazenda Federal. 
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c)  Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo 
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Estadual. 

 
d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa 

do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante. 
 

e)  Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 
atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

 
f) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do 

Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a 
regularidade para com a Fazenda Municipal. 

 
g) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço. 

 
               h)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação de    inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (conforme previsto na Lei no 
12.440/2011, que deu nova redação aos Arts. 27, IV, e 29, V, ambos da Lei no 8.666/93, 
em sua redação atual). 

 
            7.1.3.        Qualificação Técnica: 

 
a) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado 

comprovando que a licitante dispõe de aptidão para desempenho da atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos como objeto da licitação, conforme 
preceitua o Art. 30, II, § 1° e 3° do inciso IV da Lei 8.666/93. Acompanhados de documentos 
que comprovem autenticidade do atestado (Contratos, nota de empenho, ordem de serviço 
ou Nota (s) fiscal (is). 

b) Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela Comissão Permanente de Licitação da 
Câmara Municipal de Miranda do Norte - MA. 

c) A Solicitação do Certificado de Registro Cadastral deve ser feita no endereço da Câmara, em 
até 03 (três) dias úteis, das 08:00 as 12:00, antes da data do certame.  

d) A solicitação de Cadastro deve ser acompanhada com os documentos listados no item 
7.1.2, letra “a” á “h”. 
                       

7.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Certidão Negativa de Falência, emitida pelo cartório distribuidor do domicílio ou sede 
do licitante. 
 

b) Balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social já exigível, 
apresentados na forma da lei, devidamente acompanhados dos Termos de Abertura e 
Encerramento, vedados sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O 
Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão apresentar Selo da Junta 
Comercial expedida pelo órgão competente do seu estado; 
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c) Fica facultada a apresentação do Balanço Patrimonial para empresas optantes pelo 

Simples Nacional desde que a mesma apresente a certidão referente, conforme Art. 27 
da Lei Complementar 123/2006. 

 
7.1.5. 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 4.358/002, conforme modelo no Anexo II. 

 
7.1.6. 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. 

 
7.1.7. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos 

conforme modelo no Anexo IV. 
 
7.1.8. Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 

previsto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo no Anexo V. As 
empresas que não se enquadram na hipótese acima, não deverão apresentar esta 
declaração. 

 
7.3. A documentação exigida para habilitação deverá ser entregue a Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, com as seguintes recomendações: 
 
7.3.1. Todos os documentos necessários para habilitação deverão obedecer rigorosamente à 

ordem sequencial listada no item 7.1. 
 
7.3.2. Os documentos deverão estar enumerados em ordem crescente e rubricados pela licitante. 
 

7.4. O não cumprimento ao disposto no item 7.3.1 e 7.3.2, 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. 

 
7.5. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas 

por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 
 
7.6. As certidões expedidas pela Internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à 

verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor, portanto, no caso de apresentação 
de certidões por meio de cópias, estas não precisarão ser autenticadas. 

 
7.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
 
7.8. 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, 
conforme segue: 
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7.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
a) Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeitos de negativa. 

 
7.9. Se a documentação de habilitação estiver expirada (ver item 7.5 deste edital), não estiver completa e 

correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Comissão Permanente de 
Licitação considerará o proponente inabilitado. 

 
7.10. 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 “PROPOSTA DE PREÇOS” deverá conter, obrigatoriamente, a proposta de 
preços e o resumo da proposta, 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 em 002 (duas) vias de igual teor com 
o seguinte conteúdo: 
 

8.1.1.  Preço unitário e preço total do item em algarismo arábico e preço total da proposta de 
preços, em algarismo arábico, na moeda nacional, já incluídos os custos de frete, 
encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e quaisquer outras despesas incidentes 
sobre o objeto licitado; 

 
8.1.2.  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; 

 
8.1.3.  Prazo mínimo de 30 (trinta) 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 a 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. 

 



   
ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 
CNPJ – 23.614.456/0002-47 

 

 

 

 

 
AV. do Comércio, S/N, centro, Miranda do Norte – MA 

CNPJ sob o nº 23.614.456/0002-47                                                                                                                                                         Pág. 9/30 

 
 

Folha:_______________ 

Proc. n °: 031/2023 

Rubrica:______________ 

 

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

 
8.6. Em circunstâncias excepcionais, A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE, 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 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE, 
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 Licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido pelo art. 
43 da Lei nº 8.666/93. 

 
9.1.1. Abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO: 
 

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 (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 

(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; 
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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 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. 
 

b) Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 03 (três) 
dias úteis para reapresentação de nova documentação. 

 
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 de publicação.   

 
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 002 

(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. 
 
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.1.3) apresentarem preço global superior ao preço orçado no presente edital; 
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a.2) Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 03 (três) dias úteis para representação de outra, escoimada da causa que ensejou 
a desclassificação. 

 
b) Classificação: 

b.1) Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando em 
conta exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL, 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 GLOBAL. 

 
10. DO CONTRATO: 

  
10.1. Será assinado contrato de serviço, entre A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE e a 

licitante vencedora, este, quando chamado, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do 
referido contrato. No caso do não comparecimento, a Câmara chamará o segundo colocado, desde 
que o mesmo aceite as condições do primeiro; 
 

10.2. O contrato terá validade até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023. 
 
10.3. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, independentemente de 

qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a Contratada deixe de cumprir com 
qualquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei nº 
8.666/93 e no edital desta licitação. 

 
11. 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. 

 
12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

12.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste Edital, cabem: 
 

12.1.1. Recurso, no prazo de 002 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura 
da ata, nos casos de: 

 
a) Habilitação ou inabilitação do Licitante; 
 
b) Julgamento das propostas; 
 
c) Anulação ou revogação da licitação. 

 
12.1.2. Representação, no prazo de 002 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
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12.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão da CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 
NORTE, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis da intimação do ato.  

 
12.1.4. Recurso será dirigido a Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 

por intermédio da Comissão Permanente de Licitação. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 

13.1. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, após a comprovação de que a empresa 
contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 
30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de serviço dos produtos, devidamente atestada 
pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, 
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos 
de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
 

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

 
13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 

perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 13.1. 
 
14. DOS SERVIÇOS 

 
14.1. Os serviços serão fornecidos de acordo com a necessidade e dentro dos padrões de qualidade e 

especificações estabelecidas neste presente edital, sempre que solicitado pela CÂMARA MUNICIPAL 
DE MIRANDA DO NORTE, através de ordem de serviço assinada pela Presidente. 

 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

15.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 
classificados conforme abaixo: 

 
Órgão: 01 - Poder Legislativo 
Unidade Orçamentária: Câmara municipal de Miranda do Norte  
Projeto/ Atividade: 01 031 0100 2002 
Ação: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Juridica. 

 
16. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1.    A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o 
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente 
estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes. 

 
16.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma 

estabelecida a seguir: 
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16.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução das obras, objeto 

desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo. 
 
16.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 16.2.1. 

 
16.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pela CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE ou, quando 
for o caso, cobradas judicialmente. 
 

16.4.    Pela inexecução total ou parcial do contrato, A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE poderá 
aplicar as seguintes sanções: 

 
16.4.1. Advertência; 

 
16.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 16.2.2, no 

percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não 
sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 

 
16.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Administração por período não superior a 2 (dois) anos;  
16.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
16.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 16.4.1, não prejudica a incidência cumulativa 

das penalidades dos itens 16.4.2 e 16.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras 
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso 
haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente 
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
16.5. As sanções previstas nos itens 16.4.1, 16.4.3 e 16.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 

16.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
16.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 16.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar 

pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, 
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências 
cabíveis. 

 
16.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições 

estabelecidas neste Edital. 
 
16.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da CÂMARA 

MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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17.2. Fica esclarecido que as licitantes participantes deste processo sujeitam-se a todos os seus termos, 
condições e normas, especificações e detalhes que se comprometem a cumprir plenamente, 
independentemente de qualquer manifestação, escrita ou verbal. 

 
17.3. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo 

protocolar o pedido até 05 (cinco) dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação. No caso de licitante, o prazo decairá para 002 (dois) dias úteis, devendo a Comissão 
Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 
17.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do 
prazo estabelecido no §2° do art. 41 da Lei 8666/93. 

 
17.5. Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de 

fato superveniente, aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
17.6. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que, tendo-o aceito sem 

objeção, vier, após julgamento desfavorável apresentar falhas ou irregularidade que o viciem, 
hipóteses em que tal comunicação não terá efeito recursal. 

 
17.7.    Na hipótese de o processo licitatório vir a sofrer suspensão, os prazos de validade das propostas 

ficam automaticamente prorrogados pôr igual número de dias em que o referido processo estiver 
suspenso. 

 
17.8.    A Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Norte, independentemente de qualquer recurso 

ou por sugestão da Comissão Permanente de Licitação – CPL poderá adiar ou revogar esta licitação 
ou anulá-la por ilegalidade, sem que tenha obrigação de indenizar. 

 
17.9. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRANDA DO NORTE, na AV. do Comércio, S/N, centro, Miranda do Norte – MA, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no horário das 08:00 (oito horas) às 12:00h (doze horas) onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente pelo e-mail cplcamarammiranda@gmail.com. 

 
17.10. As licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame 

junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 
NORTE, no endereço e horário mencionados no item acima, obedecendo aos seguintes critérios: 

  
17.10.1. Não serão levados em consideração pela Comissão Permanente de Licitação, quaisquer 

consultas, pedidos ou reclamações relativas ao Edital, que não tenham sido formuladas 
por escrito e devidamente protocolados, ou via fac-símile, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data marcada para o recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no § 2° do art. 
41 da Lei 8.666 de 1993; 

 
17.10.2. Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Edital; 
 
17.10.3. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que 

tenham adquirido o presente Edital. 
 

mailto:cplcamarammiranda@gmail.com


   
ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 
CNPJ – 23.614.456/0002-47 

 

 

 

 

 
AV. do Comércio, S/N, centro, Miranda do Norte – MA 

CNPJ sob o nº 23.614.456/0002-47                                                                                                                                                         Pág. 15/30 

 
 

Folha:_______________ 

Proc. n °: 031/2023 

Rubrica:______________ 

 

17.11. Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que recebe notificação e comunicar 
qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço 
fornecido. 

 
18. DOS ANEXOS 
 

18.1. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 
 

18.1.1 Anexo I – Modelo da Carta Credencial; 
18.1.2 Anexo II – Modelo de Declaração (item 7.4.); 
18.1.3 Anexo III – Modelo de Declaração (item 7.5.); 
18.1.4 Anexo IV – Resumo da Proposta; 
18.1.5 Anexo V – Especificações do Objeto; 
18.1.6 Anexo VI – Minuta do Contrato. 

 
MIRANDA DO NORTE – MA, 03 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 

Antonio Pedro Lima Magalhães  
Presidente da CPL  
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TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 

 
 

ANEXO I 
 
 
 
CARTA CREDENCIAL 

 
 

O signatário da presente, Sr(a) __________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade n° ______________ e do CPF nº _______________ é constituído como nosso representante 

legal perante a licitação da modalidade TOMADA DE PREÇO n° 002/2023, realizada pela Comissão 

Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE–MA,  para o qual outorgamos 

poderes necessários e suficientes para atuar em todas as fases do processo licitatório e com poderes 

expressos para interpor recursos, desistir de recursos, assinar em nome da empresa 

................................................, situada na .................................................., inscrita no CNPJ nº 

................................, tendo como ................., o Sr. ..................., CPF nº ........................., a tudo que 

fizer necessário para o fiel cumprimento deste mandato. 

 
..............................., ..... de ..................... de 2023. 

 
 
 

________________________________________ 
CPF nº  

Nome ............................ 
Cargo .......................... 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
Ilmo. Sr. 
Presidente e demais membros da CPL 
Miranda do Norte - MA 
 

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

 
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 
 
Prezados Senhores, 

 
____________(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 8.666/93, acrescido pela Lei 
nº 9.854/99, 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 ........... 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
Ilmo. Sr. 
Presidente e demais membros da CPL 
Miranda do Norte - MA 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 
 
Prezados Senhores, 

 
____________ (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 acima 
identificada. 
 

......................(.....), ....... de ................... de ........... 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
Ilmo. Sr. 
Presidente e demais membros da CPL 
Miranda do Norte - MA 

 
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL  

CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL  
 
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 
 
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 os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital 
e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame. 
 

......................(.....), ....... de ................... de ........... 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
Ilmo. Sr. 
Presidente e demais membros da CPL 
Miranda do Norte - MA  
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  
 
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 
 
Prezados Senhores, 

 
____________(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 art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que 
se enquadra na situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei. 
 

......................(.....), ....... de ................... de ........... 
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TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023  
ANEXO V 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

Contrataçao de empresa especializada para prestação serviços em assessoria parlamentar, legislativa e 
institucional bem como suporte na aplicação de métodos e rotinas das atividades da Câmara de Miranda do 
Norte - MA:. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

A Câmara Municipal de Miranda do Norte/MA, apoia diretamente as ações desenvolvidas pela Administração 
Legislativa que tem a responsabilidade de gerenciar, desenvolver e coordenar os trabalhos, de acordo com as 
normas pré-estabelecidas. 

 
Visando atender o desenvolvimento das atividades rotineiras deste projeto é necessária a contrataçao de 
empresa especializada para prestação serviços em assessoria parlamentar, legislativa e institucional bem como 
suporte na aplicação de métodos e rotinas das atividades da Câmara de Miranda do Norte - MA.  
 
3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 
 

ITEM  SERVIÇOS QUANT.  UND. V. UNIT.  V.TOTAL  

1 

Prestação serviços em assessoria parlamentar, 
legislativa e institucional bem como suporte na 
aplicação de métodos e rotinas das atividades 
da Câmara de Miranda do Norte - MA 

10 Mês R$ 14.600,00 R$ 146.000,00 

VALOR TOTAL  R$ 146.000,00 

 
O valor estimado é de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais). 

 
DOS SERVIÇOS: Assessor a Presidência da Câmara Municipal nas ações junto ao poder executivo municipal, 
visando à aproximação e a promoção do Legislativo Municipal; Orientar para o estabelecimento e a 
consolidação de projetos e outras inciativas, intra e interinstitucional capazes de dar maior agilidade e 
qualidade ao atendimento das demandas dos diversos segmentos da sociedade;  Fortalecer mecanismos de 
integração entre a agenda institucional da Câmara Municipal e o Plano Plurianual — PPA, facilitando a 
negociação de programas e ações durante os ajustes anuais feitos no PPA; Subsidiar tecnicamente as 
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articulações políticas e parlamentares da Câmara Municipal, por meio de análise política administrativa, sobre 
as ações dos parlamentares, dos partidos políticos, das comissões temáticas e das bancadas no Congresso 
Nacional e na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, identificando seu posicionamento diante de 
matérias de interesse do Poder Legislativo Municipal; Assessorar a Presidência da Câmara Municipal na 
normatização da participação de servidores nas ações promovidas pelo Poder Legislativo; Estabelecer um plano 
de comunicação constante e frequente com os vereadores, a fim de informa-los sobre os resultados dos 
trabalhos da Câmara Municipal; Elaboração e/ou análise de minutas de projetos de leis, de decretos, portarias, 
propostas de emendas e outra proposições normativas sugeridas pela Câmara Municipal; Pesquisa e 
levantamento de todos os projetos de leis de interesse da Câmara Municipal; Acompanhamento quanto às 
edições de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, medidas provisórias, decretos e atos ministeriais; 
Emissão de relatórios periódicos informando sobre o andamento de projetos e matérias; Redação de propostas 
de emendas em projetos; Elaboração e/ou analise de minutas de projetos de leis, de medidas provisórias, de 
decretos, portarias e outras proposições normativas elaboradas pela Câmara ou com o apoio deste, com vistas 
a opinar sobre a viabilidade, formas de encaminhamento e outros aspectos; Comparecer às reuniões plenárias 
da Casa Legislativa e às de suas comissões deliberativos e administrativos, quando convocado, prestando os 
serviços de assessoria parlamentar e legislativa requisitados; Consultoria junto ao Poder Legislativo objetivando 
a aproximação cidadã a pauta legislativa, estimulando sua participação política e o fortalecimento do debate de 
temas de interesse público coletivo. Assessoramento na participação da Câmara Municipal em Audiências 
Públicas; Assessoramento em eventos promovidos pela Câmara Municipal com a presença de Parlamentares. 
  
 
4. FORMA DE PAGAMENTO 

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

provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de solicitação em forma de ofício da 

contratada, fazendo referência ao período, quantitativo e valor do respectivo fornecimento, 

acompanhados de cópia do Contrato de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de 

Serviços, Certidões atualizadas, Certidão Conjunta emitida pela RFB, CRF-FGTS, Certidões Negativas de 

Dívida, e de Divida Ativa expedida pelo Estado, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

As despesas decorrentes do Objeto deste Termo correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Câmara Municipal de Miranda do Norte, a serem devidamente 

classificadas no contrato que será celebrado om a empresa CONTRATADA ou outros instrumentos 

hábeis. 

Disponibilidade Orçamentaria deverá ser informada dentro dos autos do referido processo de 

contratação. 

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato firmado será disciplinado pelo Art. 57 da Lei nº 8.666/19993, contados 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante interesse das partes, 



   
ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE 
CNPJ – 23.614.456/0002-47 

 

 

 

 

 
AV. do Comércio, S/N, centro, Miranda do Norte – MA 

CNPJ sob o nº 23.614.456/0002-47                                                                                                                                                         Pág. 23/30 

 
 

Folha:_______________ 

Proc. n °: 031/2023 

Rubrica:______________ 

 

tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia 

de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

7. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, decorrentes da execução 

do objeto, em qualquer ônus para a Câmara Municipal de Miranda do Norte; 

Manter a compatibilidade das obrigações assumidas durante todo o contrato; 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente de sua 

culpa ou dolo durante a execução do objeto; 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as exigências referente à execução do objeto; 

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela administração, durante a execução do 

contrato; 

Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão contratante, 

no tocante ao preço ofertado descrito nas propostas; 

Cumprir o objeto de acordo com o projeto básico e objeto; 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa 

anuência do CONTRATANTE; 

Não CAUCIONAR ou utilizar o Contrato qualquer operação financeira, sem prévia expressa anuência do 

CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual; 

Informar ao CONTRATANTE quaisquer danos causados ao Patrimônio da Câmara Municipal ou em 

quaisquer de seus bens; 

Cumprir durante a vigência deste contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, 

vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

As especificações contidas na planilha descrita conforme item nº 3 deste termo foram obtidas através 

de estudos técnicos preliminares realizados pelo setor competente desta diretoria, visando unicamente 

à adequação do objeto ora solicitado com a real necessidade desta Câmara. 

9. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

 

Rejeitar todo e qualquer serviço que não atenda aos requisitos constantes nas especificações na planilha 

descrita; 

Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho; 
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Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o cumprimento do objeto, de 

acordo com o projeto básico e com o objeto, partes integrantes do presente contrato; 

Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

contratuais; 

Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a realizações do objeto, podendo 

recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos do Contrato. 

 

10.  FISCAL DO CONTRATO 

A fiscalização do contrato deverá ser realizada por servidor desse órgão, sendo este instituído por meio 

de Portaria no momento da assinatura do contrato. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo 

da contratada o controle de qualidade do serviço, bem como visando a repetição de procedimentos às 

suas próprias custas para correção de falhas, objetivando a obtenção da qualidade exigida. 

12. FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Miranda do Norte, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente instrumento. 
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TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023  
ANEXO VI 

 
“MINUTA DO CONTRATO” 

 
CONTRATO Nº ..../2023 
PROCESSO ADM Nº 031/2023 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MIRANDA DO NORTE–MA, ESTADO DO 
MARANHÃO E A EMPRESA (.................). 

 
Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA, através da CÂMARA 

MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE, situada à AV. do Comércio, S/N, centro, Miranda do Norte - MA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 23.614.456/0002-47, inscrita no CNPJ sob o nº.........................................., neste ato 
representada pela Presidente, a Srª. .........................................., portadora da Cédula de Identidade nº 
.......................... e do CPF nº .........................., a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa 
............................, situada na ............................, inscrita no CNPJ sob o nº ............................., neste ato 
representada pelo ............................, Sr. ............................, portador da Cédula de Identidade nº 
............................  e do CPF nº ............................, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar 
o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: 
 
Cláusula Primeira – DO OBJETO: 

 
1. O presente contrato tem pôr objeto a contrataçao de empresa especializada para prestação serviços 

em assessoria parlamentar, legislativa e institucional bem como suporte na aplicação de métodos e 
rotinas das atividades da Câmara de Miranda do Norte - MA. 

 
Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

 
1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade TOMADA DE PREÇO Nº ...../2023 e 

rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público. A 
proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

 
Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL: 

 
2. Pelo serviço do objeto ora contratado, a Contratante pagará ao Contratado valor total de 

R$________ (............). 
 
Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 
3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos 

classificados conforme abaixo: 
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Órgão: 01 - Poder Legislativo 
Unidade Orçamentária: Câmara municipal de Miranda do Norte  
Projeto/ Atividade: 01 031 0100 2002 
Ação: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Juridica. 
 
Cláusula Quinta – DA VINGÊNCIA: 

 
4. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até ...... de .................. de 

2023. 
 
Cláusula Sexta – DOS SERVIÇOS: 

 
5. Os serviços de consultoria em licitações deverão ser executados de acordo com a necessidade e 

dentro dos padrões de qualidade e especificações estabelecidas neste presente edital, sempre que 
solicitado pela CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE, através de ordem de serviço assinada 
pela Presidente. 

 
Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO: 

 
6. O pagamento será efetuado, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as 

obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões 
Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da 
entrega da Nota Fiscal de serviço dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será 
verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

 
7.1. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, 
sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos 
decorrentes. 

 
 7.2. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação 

irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais. 
 
Cláusula Oitava – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 
7. 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. 
 

Cláusula Nona – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
 

8. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avançadas e da 
Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.  

 
9.1. Constituem obrigações da Contratante: 
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a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Fiscalizar os serviços. 

 
9.2. Constituem obrigações da Contratada: 
 

a) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente contrato; 

 
b) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, 

relativamente aos serviços; 
 
c) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 

pela Contratante; 
 
d) Apresentar fatura detalhada dos serviços solicitados; 

 
Cláusula Décima – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 

 
10. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de 

protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 
 
Cláusula Décima Primeira – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

 
11. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente 

de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei. 

 
Cláusula Décima Segunda – DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

 
Parágrafo Primeiro: A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o 
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que 
não se aplica aos licitantes remanescentes. 

 
Parágrafo Segundo: O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de 

mora, na forma estabelecida a seguir: 
 
a) 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto 

desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo. 
 
b) 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 
 

Parágrafo Terceiro: As multas a que se refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE ou, 
quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 
Parágrafo Quarto: Pela inexecução total ou parcial do contrato, A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA 

DO NORTE poderá aplicar as seguintes sanções: 
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a) Advertência; 
 
b) Multa por atraso a cada 30 (trintas) dias após o prazo previsto na alínea “b”, do Parágrafo 

Segundo, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não 
sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
e) A aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência cumulativa das 

penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso 
de reincidência de atraso na execução dos serviços ou caso haja cumulação de 
inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente prevista facultada a defesa 
prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
Parágrafo Quinto: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, do Parágrafo Quarto, poderão ser 

aplicadas conjuntamente com alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis. 

 
Parágrafo Sexto: Ocorrendo à inexecução de que trata o Parágrafo Quarto, reserva-se ao órgão 

contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 
classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis. 

 
Parágrafo Sétimo: A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 

Parágrafo Oitavo: A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE. 
 
Cláusula Décima Terceira – DOS CASOS OMISSOS: 

 
13. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios 

gerais de direito. 
 
Cláusula Décima Quarta – DO FORO: 

 
14. Fica eleito o foro da Comarca de São Vicente Ferrer, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 

03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.  
 

 
MIRANDA DO NORTE (MA), ….  de ....................... de 2023. 
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__________________________________ 
.............................. 

................................... 
Contratante 

 
 
 

__________________________________ 
.............................. 
.............................. 

Contratada 
 
 
 

Testemunhas: 
 
Nome: _______________________ CPF nº ____________________________ 
 
Nome: ________________________CPF nº ____________________________ 
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TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 
TERMO DE ENCERRAMENTO 

  
Este volume do edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023, possui 30 

(trinta) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por minha pessoa. 
 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Miranda do Norte, Estado do 
Maranhão, 03 de fevereiro de 2023. 
 
 

 
Antonio Pedro Lima Magalhães  

Presidente da CPL  
 
 
 


