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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL nº 5/20172004–01- PMM-PP-SEMAD  

 

Objeto: Prestação de serviços Técnicos Profissionais Especializados de Consul-

toria e Assessoria técnico-científica para realizar PLANILHA PARA PREENCHI-

MENTO DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARITUBA–PA. 

ELEMENTOS PARA O LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI DE ELEVAÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGOS DO QUADRO PER-

MANENTE DE PESSOAL, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE PROVIMENTOS 

EFETIVO DEMONSTRATIVOS CARGOS, ATRIBUIÇÕES, ESCOLARIDADE, REMU-

NERAÇÃO, QUANTITATIVOS, CARGA HORÁRIA E PROJEÇÃO DE IMPACTO OR-

ÇAMENTÁRIO ATUAL E FUTURO SOBRE DESPESA COM PESSOAL. 

 

 

 



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a2

 

 EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL nº 5/20172004–01- PMM-PP-SEMAD  

PREAMBULO 

O Município de Marituba/Pará, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediada na Rodovia BR-

316, s/nº, km 13, Centro, Marituba/Pa, CEP 67.200-000 através da Secretaria Munici-

pal de Administração de Marituba/PA Interina, sediada na Rodovia BR-316, s/nº, km 

13, Centro, Marituba/Pa, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, representada 

pela Secretária, Srª LAURIETH BARROS LEMOS, e por intermédio da Pregoeira, Sra. 

DÉBORA RAQUEL FONTEL REIS, designada por Decreto, torna público, para conhe-

cimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que será processado e julgado de 

conformidade com os preceitos da Lei nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006 

alterada pela LC 147/2014 e Lei nº 155/2016; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do 

Consumidor e aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

DOCUMENTAÇÃO QUE COMPÕE EDITAL E CONTRATO INDEPENDENTE DE 

TRANSCRIÇÃO: 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 ANEXO IV – DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 ANEXO VII – DECLARAÇÕES 

 ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO       

 

1. DO OBJETO:  

Constitui objeto desta licitação a Prestação de serviços Técnicos Profissionais Especia-

lizados de Consultoria e Assessoria técnico-científica para realizar PLANILHA PARA 

PREENCHIMENTO DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE MA-

RITUBA–PA. ELEMENTOS PARA O LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA A ELA-

BORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ELEVAÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGOS DO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE PRO-

VIMENTOS EFETIVO DEMONSTRATIVOS CARGOS, ATRIBUIÇÕES, ESCOLARI-

DADE, REMUNERAÇÃO, QUANTITATIVOS, CARGA HORÁRIA E PROJEÇÃO DE 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ATUAL E FUTURO SOBRE DESPESA COM PESSOAL, 

cuja empresa prestadora dos serviços será contratada através desta Licitação, obser-

vados os termos e condições constantes neste Edital e seus Anexos.        
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2. DA ABERTURA: 

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Pregoeira, a 

ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no 

preâmbulo deste edital.  

DATA DA ABERTURA: 08 de maio de 2017.                     

HORA: 10h:00min  

LOCAL: Na sala de reunião da Coordenação de Licitações e Contratos, na BR 316 

s/nº, Bairro: Centro, Marituba/PA. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade perti-

nente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e preencherem as condições de credencia-

mento constantes deste Edital; 

3.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 

nesta licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 e alte-

rada pela Lei Complementar nº 155/2016, são considerados:  

 3.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

que aufira, em cada ano calendário, Receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos sessenta mil reais); 

 3.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais); 

 3.2.3. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto 

nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406/2002, o empresário individual caracterizado co-

mo microempresa na forma da Lei que aufira receita bruta anual de até R$ 81.000,00 

(oitenta e um mil reais), (LC 123, art. 68 alterada pela LC nº 155/2016); 

3.3. Cada licitante apresentar-se-á com, um representante legal que, devidamente mu-

nido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento 

licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo. 

3.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá re-

presentar mais de um Licitante.                                        

3.5. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste mu-

nicípio, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se 

for declarada sua penalização em decorrência do processo administrativo antes da 

homologação e adjudicação no município de Marituba/PA, a mesma ficará impossibili-

tada de firmar contrato com esta Administração; 

3.6. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento no Estado 

ou em qualquer município, não ficarão impossibilitadas de participar do referido proces-
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so licitatório, mas se for declarada sua penalização em decorrência do processo admi-

nistrativo antes da homologação e adjudicação na Administração Municipal de Maritu-

ba/PA, a mesma ficará impossibilitada de firmar contrato com esta Administração. 

3.7. NÃO SERÁ ADMITIDO NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE: 

 a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

 b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

 c) As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste 

município ou em qualquer município, estado, não ficarão impossibilitadas de participar 

do referido processo licitatório, mas se for declarada sua penalização em decorrência 

do processo administrativo antes da homologação e adjudicação no município de Mari-

tuba/PA, a mesma ficará impossibilitada de firmar contrato com esta prefeitura; 

 d) Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

   e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou 

incorporação; 

  f) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis 

técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja servidor público, ou que tenha sido 

nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação; 

 g) Empresas Estrangeiras que não funcionem no País; e,  

 h) Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licita-

ção. 

 

4.  DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. No dia, hora e local estipulados na cláusula 2 deste edital, as licitantes estarão re-

presentadas por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar 

preços, interpor e desistir de recursos em qualquer fase da licitação, bem como praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame; 

4.2. No ato do credenciamento, o representante de cada licitante, deverá entregar a 

Pregoeira ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, documento de 

identificação com foto e os seguintes documentos:  

 a) Declaração de Comprometimento dos Requisitos de Habilitação (conforme 

modelo em anexo);  

 b) Procuração pública ou particular do representante legal da empresa ou insti-

tuição, comprovando os poderes para formular lances verbais de preços, em conformi-

dade com o item 4.6; 

 c) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso:  

 I - Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acom-



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a5

 

panhado de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social 

em vigor não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da em-

presa, a mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados);  

 III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;  

 IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangei-

ra em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento ex-

pedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;  

d) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno por-

te (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:  

 I - Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRA 

(Conselho Regional de Administração), de que a mesma se enquadra nos Termos da 

Lei Complementar 123/06 alterada pela LC nº 147/2014  e LC nº 155/2016 na condição 

de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, com data de emissão não supe-

rior a 30 (trinta) dias da abertura da licitação;  

 II - Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver ne-

nhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar 

nº 123/06, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da licitação.  

4.3. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados acima para 

efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno 

Porte;  

4.4. A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no subi-

tem 4.2, alínea “a” deste Edital implicará em não recebimento, por parte da Pregoeira, 

dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceita-

ção da licitante no certame licitatório;  

4.5. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empre-

sa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 

4.2, alínea “d” deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o 

regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06 alterada pela Lei Com-

plementar nº 147/2014 e Lei nº 155/2016;  

4.6. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admiti-

do a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos pre-

vistos neste edital, por sua representada;  

 4.6.1. Cada representante poderá representar apenas uma empresa licitante;  

4.7. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, somente 

será aceita com firma reconhecida por autenticidade de dirigentes, sócios ou proprietá-

rios da empresa proponente e deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo 

estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou 

contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir obriga-

ções em decorrência de tal investidura;  
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4.8. A ausência de representante não excluirá a licitante do certame e seus envelopes 

serão admitidos desde que atendam as exigências do edital e venham acompanhados 

dos documentos descritos nas alíneas “a” e “c” do item 4.2, prosseguindo-se com os 

demais atos do pregão mesmo com essa ausência;  

 4.8.1. A ausência de representante legal implicará de imediato, na impossibilida-

de da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do 

direito de interpor recurso das decisões da Pregoeira, ficando a licitante impedida de se 

manifestar durante os trabalhos; 

 4.8.2. O representante de licitante que apresentar apenas e tão somente a carta 

de credenciamento ou procuração (sem os demais documentos exigidos no credenci-

amento) será impedido de formular lances, negociar preços, interpor e desistir de re-

cursos em qualquer fase da licitação, bem como de praticar todos os demais atos ine-

rentes ao certame. 

4.9. Após o início da fase de credenciamento a Pregoeira não mais aceitará novas lici-

tantes para participação do certame.  

 

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓ-

RIO: 

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão, devendo fazê-los por escrito, por meio de requerimento, 

protocolando o pedido no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Marituba/Pará, no 

horário de 08h00minh as 14h00minh:   

 5.1.1. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro horas); 

 5.1.2. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, ou os 

esclarecimentos ou providências solicitados determinem alterações no ato 

convocatório, será designada nova data para a realização do certame;  

 5.1.3. Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos deste 

Pregão Presencial aquele que o tendo aceitado sem objeção, venha apontar após o 

julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso.        

                                                                          

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO:  

6.1. Terminada a fase de credenciamento a Pregoeira receberá os envelopes de Pro-

posta e Habilitação de todos os licitantes, inclusive dos não credenciados, que deverão 

estar identificados conforme segue: 

ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS): 

MUNICIPIO DE MARITUBA           

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2017xxxx-xx-PMM-SEMAD 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: 

DATA: xx/xx/2017 

 

ENVELOPE Nº 02 (DOCUMENTAÇÃO): 

MUNICIPIO DE MARITUBA                      

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2017xxxx-xx-PMM-SEMAD 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ:  

DATA: xx/xx/2017 

 

6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apre-

sentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pela Pre-

goeira ou por servidor lotado na Coordenação de Licitações e Contratos, ou ainda pela 

juntada da (s) folha (s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s); 

6.3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreen-

dendo os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão 

ser apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa);  

6.4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos con-

sulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de ori-

gem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem tra-

duzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado;  

6.5. A autenticação, quando feita pela Pregoeira, por integrantes da equipe de apoio ou 

por servidores da Comissão de Licitação, poderá ser efetuada, em horário de expedien-

te, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de MARITUBA-PA, situ-

ada na BR 316, Km 13, no horário das 08:00 às 12:00 h (horário local);  

6.6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, 

deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que efetivamente faturará o ser-

viço objeto da presente licitação; 

6.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 

fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das 

propostas de preço;  

6.8. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira 

promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e 

rubricando todas as suas folhas.  

6.9. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo de-

corrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.  
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):                                          

7.1. Apresentar declaração de elaboração independente de proposta (anexo III) assi-

nada pelo representante legal e timbre da empresa; 

7.2. O envelope “Proposta de Preço” conterá a proposta de preço da licitante, que de-

verá atender aos seguintes requisitos:  

I – Ser apresentada em formulário próprio que deverá ser digitado eletronica-

mente, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem 

rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item e valor global, ex-

presso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em alga-

rismos arábicos, devendo todas as folhas ser rubricadas e a última assinada pelo re-

presentante legal da empresa com firma reconhecida em cartório;  

II - Descrição das características dos serviços deverá atender ao disposto no 

Anexo I;  

III – Preço unitário e total do objeto licitado, bem como preços completos, com-

putando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem 

como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, deslocamentos 

de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto licitado e constante da proposta;  

IV – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, ende-

reço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), se houver;  

7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título; 

7.4. O prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação;  

7.5. O (A) Pregoeiro (a) poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos 

sobre a composição dos preços propostos; 

7.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

7.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a); 

7.8. Não serão admitidas retificações ou alterações nas propostas apresentadas, uma 

vez aceito o lance vencedor ou negociado e finalizada a Sessão deste Pregão; 

7.9. Serão desclassificadas as propostas apresentadas por licitantes que se declararem 

microempresa ou empresa de pequeno porte cuja Receita Bruta registrada no Balanço 

Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, ou obtida através outras fontes 

que permitam auferir a referida receita, se encontrem acima dos limites legalmente es-

tabelecidos;                           
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7.10. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 

e na proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o 

valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro; 

7.11. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto; 

7.12. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos 

com a entrega do objeto licitado, conforme disposto no item 7.2, inciso II deste Edital; 

7.13. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 

convocatório.;  

7.14. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital;  

7.15. A proposta não poderá ser alterada nos quantitativos dos itens bem como na es-

pecificação dos mesmos, sendo que quaisquer alterações feitas serão desconsidera-

das, valendo as especificações constantes da Planilha de Preços do presente edital. 

 

8. DAS ATIVIDADES/PRODUTOS E CRONOGRAMA:  

De acordo com o item 4 do termo de referência. 

 

9. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

De acordo com o item 3 do termo de referência. 

 

10. DA SESSÃO DO PREGÃO:  

10.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de 

Preços, Documentos de Habilitação, será pública e dirigida pelo (a) Pregoeiro (a), na 

data, horário e local e nos termos determinados neste Edital;             

10.2. Os envelopes deverão ser entregues, com o documento de credenciamento (con-

forme Item 05 do Edital);                                               

10.3. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos 

novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes, juntamente com 

declaração dos interessados ou de seus representantes, dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o art. 4°, 

inciso VII, da Lei nº 10.520, devendo os envelopes ser entregues lacrados da seguinte 

forma: 

 10.3.1. O envelope nº 01 (Proposta de Preços) juntamente com o 

credenciamento onde se comprove que o interessado ou o seu representante legal 

possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como praticar todos 

os demais atos inerentes ao certame; 

 10.3.2. O envelope nº 2 (Documentação) com a declaração exigida pelo art. 

4°, inciso VII, da Lei nº 10.520 na sua parte exterior (conforme Anexo IV); 
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10.3.3. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos preços 

serão lidos, conferidos e rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos participantes que o 

desejarem; 

10.3.4. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas de preços recebidas, antes da 

abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis, capazes de dificultar seu julgamento, e, 

ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

10.3.5. NÃO SERÁ PERMITIDO DURANTE A SESSÃO USO DE TELEFONES CELU-

LARES, PARA NÃO RETARDAR O ANDAMENTO DO CERTAME; 

10.3.6. O uso da calculadora só será permitido até o momento em que não prejudicar o 

andamento do certame. 

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:                                   

11.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLO-

BAL. 

9.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços: 

11.2.1. A Pregoeira e sua equipe de apoio classificarão o licitante autor da pro-

posta de menor preço do certame, e aqueles que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 

preço, conforme disposto no inciso VIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002;                                                                   

1.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 

nas condições definidas no subitem 11.2.1; 

11.3.1. A Pregoeira classificará as melhores propostas até o máximo de 03 

(três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso IX, do 

art. 4º, da Lei nº 10.520/2002;                                                                                                                                

11.4. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade 

de preços entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o de-

sempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante 

a sessão do presente Pregão; 

11.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusiva-

mente pelo critério de menor preço, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito; 

11.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será 

declarado pela Pregoeira o licitante vencedor; 

11.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante vencedor;                 
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11.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não 

atender aos requisitos de habilitação; 

11.9. A Pregoeira examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a 

apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à 

documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o 

objeto;                                                                       

11.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando se o proponente 

desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;              

11.11. Da reunião, lavrar se á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocor-

rências relevantes e que, no final, deverá ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a), e licitan-

tes presentes;                                            

11.12. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes 

para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administra-

ção e nem aquelas que possam lesar os direitos dos demais licitantes.  

                  

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (ENVELOPE Nº 02):                                   

12.1. Apresentar, preferencialmente, a documentação de habilitação de forma enca-

dernada/grampos de trilho e numeradas, ou de qualquer forma, que não haja despren-

dimento das folhas no momento do certame, respeitando a sua ordem especificada no 

edital;                   

12.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:                                                          

a) Documentação dos Sócios ou diretores;                                   

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;                      

c) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor e suas alte-

rações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso 

de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus adminis-

tradores;                                                              

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

provas da diretoria em exercício;                                          

e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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;                                                     

f) Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ser 

apresentada declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006, que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabe-

lecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei, nos termos do modelo constante do Anexo V 

deste Edital, assinada por Sócio, Dirigente, Proprietário ou Procurador da licitante, com 

o número da identidade do declarante; 
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g) As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº 

123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014 e Lei nº 155/2016 deverão apresentar toda a 

documentação exigida no Edital de Licitação, ainda que com ressalva. 

12.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:      

12.3.1. Sendo o presente projeto de puro estudo das necessidades de gestão pública e 

capacitação técnica cientifica, com ênfase jurídica, deverá a contratada apresentar, em 

seu corpo técnico, pessoa encarregada com Currículo Lattes na área de educação e na 

área jurídica;                                                 

12.3.2. A contratada deverá apresentar comprovação de desempenho de atividade, 

através de Atestado ou Certidão, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprovem ter a licitante executado a qualquer tempo, ou estar prestando 

serviço compatível com o objeto da licitação, comprovando a boa qualidade do serviço 

prestado; 

12.3.3. Deverá ainda, possuir no seu quadro permanente, uma equipe técnica com no 

mínimo 10 (dez) profissionais de nível superior com qualificação na área objeto do futu-

ro contrato, qual seja, com formação acadêmica, em Direito, Ciências contábeis, Peda-

gogia, Psicólogo e um profissional com experiência comprovada em Recursos Huma-

nos – RH; 

12.3.4. A comprovação do vínculo da equipe técnica com a contratada será realizada 

por meio de cópia autenticada em cartório dos registros na carteira de trabalho ou do 

contrato de prestação de serviços, e no caso de sociedade, mediante apresentação de 

documento que comprove essa condição em relação à licitante; 

12.3.5. A comprovação de nível superior, se fará por meio de cópias (verso e anverso) 

autenticadas dos diplomas e/ou certificados devidamente registrados no Ministério da 

Educação ou equivalente; 

12.3.6. A comprovação de experiência profissional de Recursos Humanos deverá se 

fazer mediante Curriculum Vitae juntamente com Atestado de Capacidade Técnica for-

necido por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

12.3.7. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacita-

ção técnico-profissional deverão participar da elaboração do trabalho ou serviço objeto 

da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovado previamente pela SEMAD. 

  

12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

 12.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, apresentado na forma da Lei, assinado, carimbado pelo contador registrado pela 

junta comercial e responsável contratual pela licitante. O balanço deverá ser registrado 

na Junta Comercial e vir acompanhado da Certidão de Regularidade do contador-CRC 

emitido pela internet na sua devida validade na data do certame, ficando nula a certi-
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dão CRC que estiver fora da validade. (www.crcpa.org.br) (para profissionais do Estado 

do Pará); 

 12.4.2. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 

(um), calculado e demonstrado pela fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez 

Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante; 

12.4.2.1. A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes ín-

dices como condição para a habilitação: 

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

ONDE: 

ILG = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE ≥ 1,00 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

ILC = ATIVO CIRCULANTE ≥ 1,00 

PASSIVO CIRCULANTE 

IGE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE ≤ 1,00 

ATIVO TOTAL 

12.4.2.2. A não apresentação da Demonstração de índice de liquidez não resul-

tará em inabilitação da empresa, sendo dessa forma realizados os cálculos no ato da 

sessão a partir do balanço apresentado;  

 12.4.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

12.4.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): 

Balanços publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou 

por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 

12.4.3.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocó-

pia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devida-

mente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 

órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devi-

damente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da lici-

tante; 

12.4.3.3. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Aber-

tura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante; 

12.4.3.4. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital), terão 
a obrigatoriedade de apresentar seu balanço contábil até o último dia do mês de maio 
do ano seguinte do ano-calendário a que se refira à escrituração (Instrução Normativa 
RFB nº 1420, de 19 de dezembro de 2013), apresentando documentação que compro-
ve tal situação (documento contábil de enquadramento);                                    

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucao-normativa-1420-2013.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucao-normativa-1420-2013.htm


 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a1

4
 

12.4.3.5. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor 

Judicial da sede da licitante, até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da 

presente Licitação. 

12.5. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:                                                        

12.5.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

12.5.2. Inscrição Estadual (FIC);                               

12.5.3. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;                                

12.5.4. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária);  

12.5.5 Certidão Negativa de Débitos municipais, do domicilio ou sede do licitan-

te; 

12.5.6. Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão 

de tributos federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tribu-

tários federais administrados pela RFB e PGFN; 

12.5.7. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

12.5.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

13. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:                                                    

13.1. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em cópias 

autenticadas pelo servidor, ou cópias simples, devendo ser apresentadas junto com as 

originais para serem autenticada por membro da equipe de apoio do Pregão, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. Exceto as certidões emi-

tidas via internet que deverão ser originais, ou quando estes forem publicados em diá-

rio oficial. Cópias autenticadas por tabelião de notas não serão válidas como originais 

para serem autenticadas na hora do certame, ou antes, por qualquer servidor, obede-

cendo ao art. 32, da Lei 8.666/1993: 

13.1.1. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 

inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, so-

mente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da 

data prevista para apresentação das propostas. Exceto os atestados de capacidade 

técnica que não tem prazo de validade; 

13.1.2. Os envelopes com documentos relativos à habilitação das licitantes não 

declaradas vencedoras, será devolvido no prazo de 10 (dez) dias úteis;                                                                 

13.1.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante, com o número do CNPJ, observando-se o seguinte: 

13.1.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu 

nome, com o respectivo número do CNPJ; 
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13.1.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu 

nome, com o respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, 

forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

13.1.4. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos servi-

ços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da 

matriz e da filial, simultaneamente; 

13.1.5. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITA-

ÇÃO DE DOCUMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO 

PRESENTE EDITAL E ANEXOS; 

13.1.6. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, regulamen-
tada pelo Decreto federal nº 8.538, de 06/10/2015 alterada pela Lei nº 155/2016: 

13.1.6.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigi-
da para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularida-
de fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inici-
al corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certa-
me, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regulariza-
ção da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

13.1.6.2. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 
do resultado da fase de habilitação, deste pregão; 

13.1.6.3. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administra-
ção pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

13.1.6.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorre-
rá após os prazos de regularização fiscal; 

13.1.6.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 

13.1.6.3 e 13.1.6.5 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 

pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação; 

13.1.6.6. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferên-

cia de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

13.1.6.7. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas mi-

croempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superi-

ores ao menor preço; 

13.1.6.8. O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor 

oferta válida não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

13.1.6.9. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido 

de acordo com o art. 5º, do Decreto 8.538, conforme a seguir: 
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a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do cer-

tame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno por-

te, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura 

se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exer-

cício do mesmo direito; e 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro po-

derá apresentar melhor oferta.  

13.1.6.10. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclu-
são; 

  13.1.6.11. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato.  

 

 

14. DECLARAÇÕES:                                                    

14.1. Declaração de que licitante assume inteira responsabilidade por danos ou prejuí-

zos pessoais ou materiais que causar ao Município, a terceiros, por si, representantes 

ou sucessores;  

14.1.2. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado 

(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição 

Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 

9.854/1999; 

14.1.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor 

público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da 

Lei 8666/93); 

14.1.4. Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93; 

14.1.5. Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especi-

ais: 

a) (  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de 

pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no 
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art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 

11/06/2008). 

b) (  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% 

de pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui me-

nos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constitui-

ção do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008). 

c) Os modelos das declarações acima estão anexadas neste edital, que devem 

ser anexadas na habilitação. 

 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:                                                    

15.1. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os 

prazos de regularização fiscal; 

15.2. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que consultará 

as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expres-

samente, que só serão conhecidos os recursos cuja intenção haja sido manifestada 

antes do término da sessão; 

15.3. Antes do final da sessão, depois de declarado o vencedor do PREGÃO, qualquer 

licitante credenciado poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recor-

rer, devendo desde logo expor suas razões em ata, quando lhe será concedido o prazo 

de 03 (três) dias úteis para juntar memorial e razões do recurso por escrito e por CD ou 

PENDRIVER ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar às 

contra razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 

do recorrente, sendo lhes asseguradas vista imediata dos autos;                                                                        

15.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento; 
15.5. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
15.6. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será redu-

zida a termo em ata;                                                 

15.7. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor;                                                                     

15.8. Quando o licitante se ausentar antes do termino da ata e da sessão, entregará o 

(a) Pregoeiro (a) uma declaração de desistência, informando estar ciente das conse-

quências deste ato; 

15.9. Caso o envelope de documentação da segunda colocada não tenha sido aberto 

na sessão, será convocada a (s) licitantes (s) para analisar a documentação. 

 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:                        

Para atender as despesas decorrentes da presente Licitação, a Administração Munici-

pal valer-se-á de recursos orçamentários, na seguinte funcional programática:  

Dotação orçamentária 2017: 
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Ficha nº 119 

Fonte de Recurso: 0.1.19 - Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 

Classificação Institucional: 020207 – Secretaria Municipal de Administração   

Funcional Programática: 04.122.0002.2010.0000 – Manutenção das Atividades da Se-

cretaria Municipal de Administração. 

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Os serviços licitados serão autorizados mediante a Emissão de Ordem de Serviço. 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) pregoeiro 

(a) sempre que não houver recurso; 

17.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, 

Prefeito Municipal e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à 

proponente vencedora pelo (a) Pregoeiro (a); 

17.3. Quando houver recurso e o (a) Pregoeiro (a) mantiver sua decisão, deverá ser 

submetido a autoridade superior para decidir acerca dos atos do (a) Pregoeiro (a), à luz 

do § 4º, do art. 109, da Lei 8666/93. 

 

18. DA PROPOSTA CONSOLIDADA:  

A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando esta apresentar o (a) 

pregoeiro (a) a proposta final, no prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não cumpra esse 

período estará automaticamente desclassificada, sendo convocada a empresa com 

oferta subsequente. 

 

19. DO CONTRATO: 

15.1. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo VIII, 

terá a vigência de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado; 

19.2. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data da convocação; 

19.2.1 A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar o contrato de forma 

digital, sendo obrigatório de acordo com a Resolução nº 11.535/TCM-PA de 

01/07/2014, não sendo isento da assinatura física; 

19.3. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor (ME ou EPP) 

deverá apresentar a documentação de habilitação fiscal e trabalhista, na forma do art. 

42, da LC 123, com nova redação dada pela LC 155/206; 

19.4. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a 

assinar o Contrato e não apresentar justificativa a Administração implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/ 
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1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

19.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, 

farão parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES: 

20.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes com as normas 

pré-estabelecidas no Termo de Referência, bem como no instrumento convocatório; 

b) Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços relacionados no 

item 03 deste Termo de Referência, disponibilizando tais informações em tempo hábil 

para cumprimento dos prazos legais;  

c) Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros, 

durante a execução dos serviços, quer sejam praticados pela empresa contratada, 

seus propostos e/ou subcontratados;  

d) Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta contrata-

ção, tais como: Salários e todas as obrigações tributárias, sociais, previdenciárias, tra-

balhistas e de acidentes de trabalho e demais encargos correlatos aos funcionários 

envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência;  

e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Lici-

tatório;  

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fize-

rem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no § 1º, do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as necessidades para que a contratada possa desempenhar 

seus trabalhos dentro das normas deste Termo de Referência;  

b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA;  

c) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, à execução dos serviços, de forma parcial 

ou total, sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas neste 

Termo de Referência e no instrumento contratual;  

d) Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo previstos neste 

Termo de Referência.  

 

22. DA CARGA HORÁRIA:                                    

De acordo com o item 10 do termo de referência. 

 

23. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:                                    
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23.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Lici-

tante às seguintes sanções, quando for o caso:                            

a) Advertência;                                                               

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contra-

tar com a Prefeitura Municipal de Marituba/Pa por prazo não superior a 5 (cinco) 

anos;                                                        

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração en-

quanto perdurarem os motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

a contratada ressarcir a administração por prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.                                                          

23.2. Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de pe-

nalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato;                                                             

23.3. As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou 

a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovadas perante a Administração 

Municipal de Marituba/Pa. 

                                        

24. DAS SANÇÕES:                                              

24.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, e na Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade 

competente municipal, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla 

defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à 

Administração e das cabíveis cominações legais; 

24.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial da União, as 

seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa de meio por cento sobre o valor total do contrato, por cada dia de atra-

so injustificado no cumprimento dos prazos para a entrega do material previsto no Ter-

mo de Referência; 

c) Multa de vinte por cento sobre o valor total do contrato, em caso de descum-

primento total ou parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência; 

d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de con-

tratar com a Administração por prazo não superior a dois anos; 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, bem como descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos, nos 

termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002; 
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24.3. Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, 

o atraso para a entrega dos itens for superior a 30 (trinta) dias corridos, ensejando a 

aplicação de penalidade da letra “c”, bem como a rescisão contratual; 

24.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pela Administração Municipal, a CONTRATADA ficará 

isenta das penalidades mencionadas; 

24.5. As sanções estabelecidas nas letras “a”, “d” e “e”, poderão ser aplicadas à CON-

TRATADA juntamente com aquelas previstas nas letras “b” e “c”, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados; 

24.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão 

publicados resumidamente no Diário Oficial do Estado – DOE; 

24.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data do recebimento da intimação; 

24.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplica-

da até a data do vencimento, esse valor será descontado da Nota Fiscal que vier a fa-

zer jus; 

24.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor 

devido ou a diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem 

prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou 

outro índice que porventura venha substituí-lo. 

 

25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

25.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação 

em face de razões de Interesse Público, derivado de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado;  

25.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato;  

25.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito decorrente de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato e das condições deste 

Edital;  

25.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao con-

traditório e à ampla defesa. 

 

26. DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRA-

TO: 

26.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustá-

veis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, da ocorrência de situação 
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prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos 

preços praticados no mercado;  

26.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inc iso II, 

do art. 65, da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 

por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório;  

26.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

firmado no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, será apurado 

em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d” do inciso 

II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.  

 

27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:                                         

27.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas, atendido os interesses públicos 

e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação; 

27.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afas-

tamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as 

exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste 

pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, 

bem como a finalidade e a segurança da futura contratação;  

27.3. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;      

27.4. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer recla-

mação ou indenização, poderá ser:            

a) Adiada a data da abertura desta licitação;                                 

b) Alteradas as condições do edital, com fixação do novo prazo para sua realiza-

ção.                                                                   

27.5. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas 

do edital, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalva-

dos o direito de impugnação e recurso;                

27.6. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a ter-

ceiros ou ao Patrimônio Municipal de Marituba/Pa, reparando às suas custas os mes-

mos, durante a execução do contrato, sem que lhe caiba nenhuma indenização por  

parte do Município de Marituba/Pa.    

27.7. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou 

ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, será realizada, AUTOMA-

TICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos; 

27.8. Fica eleito o Foro do Município de Marituba/Pa, com renúncia expressa de qual-

quer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas relativas a es-

te Edital, ou questões judiciais do futuro contrato.  
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27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 

de expediente normal da Administração Municipal de Marituba, exceto quando for ex-

plicitamente disposto em contrário.  

 

28. DOS CASOS OMISSOS:                                             

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo (a) Pregoeiro (a), observados 

os preceitos de direito público e as disposições das leis que regem a matéria.                                                              

 

Marituba/PA, 24 de abril de 2017.                                         

                                   

 

 

 

Débora Raquel Fontel Reis 

Pregoeira 

 

 

 

 

Laurieth Barros Lemos 

Secretário Municipal de Administração  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

1.1. Este Termo de Referência tem por objeto a Prestação de serviços Técnicos Profissionais 

Especializados de Consultoria e Assessoria técnico-científica para realizar PLANILHA PARA 

PREENCHIMENTO DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARI-

TUBA–PA. ELEMENTOS PARA O LEVANTAMENTO DOS DADOS PARA A 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ELEVAÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGOS DO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE 

PROVIMENTOS EFETIVO DEMONSTRATIVOS CARGOS, ATRIBUIÇÕES, 

ESCOLARIDADE, REMUNERAÇÃO, QUANTITATIVOS, CARGA HORÁRIA E 

PROJEÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ATUAL E FUTURO SOBRE DESPESA 

COM PESSOAL. 

 

2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. A administração de Marituba está voltada para o atendimento do cidadão e aberta ao contro-

le social, desta maneira, passou-se a buscar a construção de uma administração pública através 

de novos métodos e práticas de gestão, para tanto, se faz necessário a elaboração de projetos de 

apoio, controle e acompanhamento ao serviço público alinhado a novas propostas, onde cada 

Secretaria tenha foco, para o alcance do princípio da eficiência pública, e atendimento do serviço 

público municipal. 

2.2. Nesse contexto, há a necessidade de contratação dos serviços técnicos especializados de 

consultoria e assessoria técnico-científica para atuar na área de planejamento, organização e ge-

rência do quadro permanente de pessoal.  

2.3. E isso implica na reorganização de uma estrutura administrativa e gerencial com participa-

ção ativa de recursos humanos qualificados, contribuindo para a formação da equipe quanto à 

execução desta reforma administrativa moderna. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:  
3.1. A implantação dos serviços encontra-se adequada aos programas e projetos da administração 

de pessoal, oferecendo dentre outros os seguintes serviços:  

a) Consolidar mecanismos adequados para o sistema de controle e acompanhamento das contra-

tações de pessoal ao serviço público municipal;  

b) Atuar na elaboração, organização e atualização do sistema de pessoal;  

c) Orientações na execução dos recursos de despesa com pessoal;  

d) Elaborar relatórios de gestão e de serviços técnicos nos recursos humanos;  

e) Orientar os gestores;  

f) Oferecer subsídios técnicos para o gerenciamento de pessoal;  

g) Elaborar os planos de carreira e remuneração com base na Legislação, monitorando e execu-

ção dos mesmos;  

h) Orientar e expedir atos normativos concernentes a gestão de pessoal;  

i) Criar procedimentos de orientação na execução dos recursos;  

j) Apoiar os gestores na elaboração de seus planos;  

k) Apoiar os gestores nas solicitações e respostas aos órgãos superiores e fiscalizadores de pes-

soal;  
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l) Prestar informações de apoio administrativo e orientações técnicas ao Departamento de Pesso-

al e recursos humanos;  

m) Prestar apoio técnico aos membros da administração de pessoal, incluindo orientações na 

operacionalização da repercussão de contratações quanto ao impacto orçamentário;  

n) Apoiar nas atribuições do Secretário de Administração;  

o) Apoiar e responder solicitações da Controladoria Geral do Município;  

p) Prestar informações de apoio administrativo e orientação técnica aos órgãos e unidades admi-

nistrativas;  

q) Elaboração e acompanhamento na execução dos Planos. 

 

4. DAS ATIVIDADES/PRODUTOS E CRONOGRAMA: 

4.1. Atividade 01 

 • Obter e revisar as normas de admissão e investidura nos cargos públicos na prefeitura, bem 

como o seu organograma, no sentido de entender e precisar as atividades laborativas da institui-

ção; 

• Entrevistar gestores (secretários, diretores e supervisores) em cada atividade, ouvindo suas ne-

cessidades, cruzando com as demandas atuais; 

• Precisar o impacto orçamentário atual e entender a relação financeira existente, bem como o 

comportamento das contas públicas, com gasto de pessoal, nos últimos 12 meses;   

4.1.1. Produto 1 – Documento técnico contendo o relatório inicial da análise analítica do com-

portamento atual dos servidores em atividade, fazendo a relação com as demandas atuais, visan-

do conduzir os próximos passos do estudo. 

 

4.2. Atividade 02 

• Elaborar proposta, sugerindo as alterações de pessoal mais urgentes, no sentido de adaptar as 

secretarias a nova realidade da estrutura organizacional dos servidores a serem providos; 

• Reunir gestores para, conjuntamente, refazer a estrutura organizacional de cada secretaria, ex-

plicando as demandas atuais e sugerindo a escala de pessoal adequada; 

• Estimar os primeiros impactos orçamentários com mudanças sugeridas: 

4.2.1. Produto 2 - Documento técnico contendo o relatório provisório e estimado das alterações 

a serem implementadas. 

 

4.3. Atividade 03 

• Após analisar o comportamento das alterações e implementações, fazer os ajustes e apre-

sentar a versão final do relatório técnico; 

• Realizar reunião com os gestores afetos a cada área, entrevista-los visando realizar os ajus-

tes finais; 

• Elaborar versão final do documento, apresentando o resultado aos Secretários e Prefeito, 

bem como apresentando as normas legais de implementação das mudanças sugeridas;  

4.3.1. Produto 3 – Apresentação de Relatório Final Conclusivo, bem como as normas de im-

plementação do projeto; 

 

4.4. CRONOGRAMA 

 
PRODUTO PRAZO DE ENTREGA 

PRODUTO 1 30(TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 

PRODUTO 2 60(SESSENTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 
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PRODUTO 3 90(NOVENTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA:  

5.1. Sendo o presente projeto de puro estudo das necessidades da gestão pública e capacitação 

técnica cientifica, com ênfase jurídica, deverá a contratada apresentar, em seu corpo técnico, 

pessoa encarregada com Currículo Lattes na área de educação e na área jurídica;  

5.2. A contratada deverá apresentar comprovação de desempenho de atividade, através de Ates-

tado ou Certidão, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter 

a licitante executado a qualquer tempo, ou estar prestando serviço compatível com o objeto da 

licitação, comprovando a boa qualidade do serviço prestado.  

5.4. Deverá ainda, possuir no seu quadro permanente, uma equipe técnica com no mínimo 10 

(dez) profissionais de nível superior com qualificação na área objeto do futuro contrato, qual 

seja, com formação acadêmica, em Direito, Ciências contábeis, Pedagogia, Psicólogo e um pro-

fissional com experiência comprovada em Recursos Humanos – RH; 

5.5. A comprovação do vínculo da equipe técnica com a contratada será realizada por meio de 

cópia autenticada em cartório dos registros na carteira de trabalho ou do contrato de prestação de 

serviços, e no caso de sociedade, mediante apresentação de documento que comprove essa con-

dição em relação à licitante. 

5.6. A comprovação de nível superior, se fará por meio de cópias (verso e anverso) autenticadas 

dos diplomas e/ou certificados devidamente registrados no Ministério da Educação ou equivalen-

te; 

5.7. A comprovação de experiência profissional de Recursos Humanos deverá de fazer mediante 

Curriculum Vitae juntamente com Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado; 

5.8. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-

profissional deverão participar da elaboração do trabalho ou serviço objeto da licitação, admitin-

do-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado 

previamente pela SEMAD. 

 

6. DO PRAZO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

6.1. A empresa ou instituição contratada deverá executar os serviços a partir da assinatura do 

contrato, que terá a vigência de até 90 (noventa) dias, e o mesmo poderá ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, de acordo com o Inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e posterio-

res alterações, dada a essencialidade dos serviços e por ser o mesmo de natureza continuada. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES:  

7.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
a) Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes com as normas pré-

estabelecidas neste Termo de Referência, bem como no instrumento convocatório; b) Cumprir 

rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços relacionados no item 03 deste Termo de 

Referência, disponibilizando tais informações em tempo hábil para cumprimento dos prazos le-

gais;  

c) Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros, durante a 

execução dos serviços, quer sejam praticados pela empresa contratada, seus propostos e/ou sub-

contratados;  
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d) Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta contratação, tais co-

mo: Salários e todas as obrigações tributárias, sociais, previdenciárias, trabalhistas e de acidentes 

de trabalho e demais encargos correlatos aos funcionários envolvidos na prestação dos serviços 

objeto deste Termo de Referência;  

e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório;  

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem ao valor 

do objeto contratado, dentro dos limites previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e poste-

riores alterações.  

7.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
a) Proporcionar todas as necessidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos 

dentro das normas deste Termo de Referência;  

b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA;  

c) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, à execução dos serviços, de forma parcial ou total, 

sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas neste Termo de Referência e 

no instrumento contratual;  

d) Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo previstos neste Termo de Re-

ferência.  

 

8. DOS RECURSOS ALOCADOS:  

8.1. Os recursos necessários para a contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência 

são provenientes do Orçamento Anual do Município na seguinte Classificação orçamentária:  

 

Dotação orçamentária 2017: 

 

Ficha nº 119 

Fonte de Recurso: 0.1.19 - Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 

Classificação Institucional: 020207 – Secretaria Municipal de Administração   

Funcional Programática: 04.122.0002.2010.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

Municipal de Administração. 

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

9. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 

9.1. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas mensais, conforme a execução dos servi-

ços, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal e recibo, e relatório.  

9.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal e no recibo, o prazo para pagamento 

constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização. 

9.3. A contratada deverá indicar no corpo do recibo, bem como, na Proposta, o número e nome 

do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.  

9.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da Contratada. 

9.5. A empresa Contratada deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista anexando junta-

mente com o Recibo e Nota Fiscal as seguintes certidões: 

9.5.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União; 

 

9.5.2. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT); 



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

P
ág

in
a2

8
 

 

9.5.3. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 

 

9.5.4. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

 

9.5.5. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual.  

9.6. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a 

Nota Fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da Receita Federal do 

Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is), em 

duas vias; 

9.7. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais 

será descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere o subitem 

anterior. 

 

10. DA CARGA HORÁRIA: 

10.1. A jornada de trabalho na sede do contratante será de no máximo 30 (trinta) horas semanais, 

e o horário de 08:00hs às 14:00 para atender aos serviços relacionados ao objeto, quando 

desenvolvidos na sede da contratada, localizada na ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – 

Marituba/PA – CEP: 67200-000. 

10.2. A licitante prestará ainda atendimento a contratante a consultas via telefone, fax, e-mail, 

sempre que for necessário. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

11.1. O Município de Marituba, através da Secretaria de Administração acompanhará e 

supervisionará as atividades desenvolvidas, alimentando a contratada com subsídios necessários 

e suficientes ao desenvolvimento dos serviços.  

11.2. Para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, fica determinada que, a par-

tir da assinatura do contrato, será responsável a servidora Sra. Ester Ferreira da Silva, Matrícula 

nº 006660, designada para este fim. Suas competências passarão pela busca da regularização das 

falhas detectadas, exigindo assim o fiel cumprimento do objeto contratual, que se responsabiliza-

rá entre outras atribuições:  

11.2.1. Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida confe-

rência, para verificar se encontra em conformidade com o solicitado no Termo de Referência; 

11.2.2. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à prestação 

dos serviços.  

 

12. DA FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS:  

12.1. Todos os custos necessários ao desenvolvimento dos serviços e atividades ficarão por conta 

da contratada, inclusive o transporte e demais insumos decorrentes; 

12.2. Os serviços serão sempre em conformidade com as determinações constantes com as nor-

mas pré-estabelecidas no Termo de Referência, bem no instrumento convocatório. O início dos 

trabalhos será precedido de Ordem de Serviço emitida pela SEMAD; 

12.3. Quando da Entrega dos produtos, a SEMAD examinará os produtos fornecidos e informará 

a existência de falhas; 

12.4. Todos os serviços deverão corresponder ao disposto no Termo de Referência, especificados 

no Relatório Geral, cuja entrega se fará em audiência previamente marcada pelo Prefeito. 
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:                                    

13.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às 

seguintes sanções, quando for o caso:                            

13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Prefeitura Municipal de Marituba por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

13.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto 

perdurarem os motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a ad-

ministração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior; 

13.2. Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

13.3. As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência 

de culpa da Licitante, devidamente comprovadas perante a Prefeitura Municipal de Marituba/PA.                                        

 

14. DAS PENALIDADES                                               

14.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações, e na Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente da SEMAD, 

conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarci-

mento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações 

legais; 

14.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá 

aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes pena-

lidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo: 

14.2.1. Advertência, por escrito; 

14.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por cada dia de atra-

so injustificado no cumprimento dos prazos para a conclusão dos serviços previsto neste Termo; 

14.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descum-

primento total ou parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência; 

14.2.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Muni-

cípios, bem como descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 

4º, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, da Lei nº 

10.520/2002; 

14.3. Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o atraso 

para a entrega dos trabalhos for superior a 30 (trinta) dias corridos, ensejando a aplicação de pe-

nalidade do item 14.2.3, bem como a rescisão contratual; 

14.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devida-

mente justificado e aceito pela Administração da SEMAD, a CONTRATADA ficará isenta das 

penalidades mencionadas; 
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14.5. As sanções estabelecidas nos itens 14.2.1, 14.2.4 e 14.2.5, poderão ser aplicadas à CON-

TRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 14.2.2 e 14.2.3, descontando-a dos pa-

gamentos a serem efetuados; 

14.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados 

resumidamente no Diário Oficial do Estado – DOE; 

14.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da data do recebimento da intimação; 

14.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a 

data do vencimento, esse valor será descontado da Nota Fiscal que vier a fazer jus; 

14.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou 

a diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem prejuízo da correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou outro índice que porventura ve-

nha substituí-lo. 

 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

15.1. O prazo do referido do contrato será de 06(seis) meses, a contar da assinatura. Este prazo 

poderá ser alterado nos casos previstos em lei art. 65 da lei 8.666/93 e suas alterações; 

15.2. A Contratada obriga–se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo 

Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao quantitativo dos serviços, no 

montante de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado contrato, de acordo 

com o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

15.3. O CONTRATO poderá ser prorrogado conforme o art. 57, da Lei 8.666/1993. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1. O conteúdo desde termo deverá ser juntado ao processo de licitação e vinculado ao instru-

mento convocatório respectivo, bem como a minuta do contrato.  

16.2. Outras disposições correlatas poderão ser acrescidas a licitação e ao contrato, para atender 

exigências legais específicas ou rotinas administrativas. 

 

Marituba/PA, 09 de fevereiro de 2017. 
 

 

 

Larissa Pina Soares 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

 

 

De acordo: 

 

 

 

Laurieth Barros Lemos 

Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (papel timbrado da empresa) 

Licitação Nº 5/2017xxxx-xx-PMM-PP/SEMAD 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL      

Interessado: Secretaria Municipal de Administração 

Licitante: ___________________________________________________  

CNPJ: ______________ INSC. Municipal: nº___________ 

Tel Fax: (___) ____________                   Celular: (____) _____________  

E-mail:________________________________ 

 Endereço: _____________________________ 

Conta Corrente nº: ___________ Agência nº: ______________ Banco nº: 

_______________ 

Item Especificação Und. Valor total R$ 

    

Valor total por extenso da proposta R$:  XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX). 

a) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, es-

pecialmente aos da Lei 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas do edital do 

Pregão Presencial nº 5/2017xxxx-xx-PMM-PP/SEMAD. 

b) Propomos o fornecimento dos serviços, objeto desta licitação, obedecendo às esti-

pulações do correspondente edital e às suas especificações, e asseverando que: 

c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias; 

d) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos 

relacionados salários, encargos trabalhistas, previdenciárias e sociais, e todos os de-

mais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condi-

ções de gestão do contrato a ser assinado, encontram–se inclusos nos preços oferta-

dos. 

 

Nome do representante legal: _______________________________________  

RG e CPF: ________________ 

Carimbo do CNPJ. 

Local, ___ de _____________ de 2017.                               
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ANEXO III 

(papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

Edital do Pregão nº 5/2017xxxx-xx-PMM-PP/SEMAD 

 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

Prezados Senhores, 

 

(Empresa), por intermédio de seu representante legal o (a) sr. (a) 

XXXXXXXXXXXXX portadora da carteira de identidade nº  XXXXXXXXXXXXXXX e do 

CPF nº XX.XXX.XXX.-XX para fins do Edital do Pregão Presencial nº 5/2017xxxx-xx-

PMM-PP/SEMAD, DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código 

Penal Brasileiro que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa 

____(nome da empresa / CNPJ)________, e que o conteúdo da referida proposta não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou re-

cebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer 

meio ou qualquer pessoa; 

c) Que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou 

não no presente certame; 

d) Que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indire-

tamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indireta-

mente informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o (a) 

Pregoeiro (a) ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, 

antes da abertura oficial das propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que de-

tém plenos poderes e informações para firmá-la. 

Local, XX de __XXXXXXXXX_ de 2017. 

_____________________________ 

(representante legal) 

RG e CPF Nº 
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ANEXO IV 

(papel timbrado da licitante) 

 

Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habi-

litação 

 

  Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO nº 5/2017xxxx-xx-

PMM-PP/SEMAD, DECLARO (A) (MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro 

(imos) plenamente os requisitos de habilitação e atendo (emos) a todas as exi-

gências do Edital, tendo assim condições para participação no presente certame. 

   Conforme dispõem o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002. 

 

Observação: Em caso de ME ou EPP, deve ser citada nesta declaração.  

 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO V 

(papel timbrado da empresa) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Data: 

Edital do Pregão nº:  5/2017xxxx-xx-PMM-PP/SEMAD 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita 

no CNPJ nº _________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

_________________ portador (a) da Carteira de identidade nº. ___________ e de CPF 

nº. DECLARA, para fins do disposto do Edital do Pregão Presencial nº. ____ PMM-PP-

SEMAD, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

(....) MICRO EMPRESA, conforme inciso I, art. 3º, da Lei Complementar 

nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 

155/2016; 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Com-

plementar nº 155/2016. 

 

 

 

Local, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 2017. 

 

 

_______________________________ 

(assinatura) 
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ANEXO VI 

(papel timbrado do emitente do atestado) 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

  _____________________________________________ atesta para 

os devidos fins que a Empresa 

____________________________________________, com sede na 

_______________________, prestou/presta os serviços abaixo relacionados, 

sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo 

contra a mesma, nenhum registro que a desabone. 

 

Relação dos serviços executados: 

 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste 

atestado e sua assinatura) 

 

Obs: Em caso de Pessoa Jurídica de direito Privado deverá ser reconhecida em 

cartório. 
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ANEXO VII 

(papel timbrado da licitante) 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

AO 

Município de MARITUBA 

Ref : EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  

Nº 5/2017xxxx-xx-PMM-PP/SEMAD TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na 

Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- 

Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cum-

primento ao solicitado no Edital de Pregão acima mencionada, DECLARA, sob as pe-

nas da lei, que: 

1 - Declaração de que a contratada assume inteira responsabilidade por danos ou pre-

juízos pessoais ou materiais que causar a PMM, a terceiros, por si, representantes ou 

sucessores; 

2 - Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da 

Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999; 

3 - Não possuem em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo 

Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 

tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei 

Complementar nº 04/90);  

4 - Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 

32, da Lei nº 8.666/93; 

5 - Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais: 

 5.1. (  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de 

pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, 

§6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

 5.2. (  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 

5% de pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos 

de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Esta-

do do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

 

Local, ____/____/____ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF: 

CNPJ da empresa: 
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ANEXO VIII 

Minuta do Contrato nº XXXX/2017– PMM - PP – SEMAD 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE MARITUBA, ATRAVÉS DA SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EM-

PRESA ..........................., COMO ABAIXO MELHOR 

SE DECLARA. 

 

O Município de Marituba/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, à Rodovia BR-316, s/nº, km 

13, Centro, Marituba/Pa, CEP 67.200-000,  através da Secretaria Municipal de Admi-

nistração de Marituba/Pa, denominado CONTRATANTE, sediada no mesmo endere-

ço, representada pela Secretária, no exercício, Srª Laurieth Barros Lemos, brasileira, 

casada, RG 1976838-SSP/PA e CPF 399.668.792-34, domiciliada e residente na Rua 

Osvaldo Cruz, nº 29, Bairro Águas Lindas, CEP 67.118-270, Município de Ananin-

deua/PA, e a empresa___________, CNPJ __.__.__/____-___, endereço 

______________ representada pelo (a) sr. (a) ______, endereço: _____________, de-

nominada CONTRATADA, por haver sido proclamada vencedora no PREGÃO PRE-

SENCIAL 5/2017XXXX-XX-PMM-PP-SEMAD, devidamente homologada pelo ordena-

dor de despesas, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, que 

será regido pelas cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

Constitui objeto desta licitação a Prestação de serviços Técnicos Profissionais Es-

pecializados de Consultoria e Assessoria técnico-científica para realizar PLANI-

LHA PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES MUNICI-

PAIS DE MARITUBA–PA. ELEMENTOS PARA O LEVANTAMENTO DOS DADOS 

PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ELEVAÇÃO E CRIAÇÃO DE 

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL, ESTRUTURA ADMINISTRA-

TIVA DE PROVIMENTOS EFETIVO DEMONSTRATIVOS CARGOS, ATRIBUIÇÕES, 

ESCOLARIDADE, REMUNERAÇÃO, QUANTITATIVOS, CARGA HORÁRIA E PRO-

JEÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ATUAL E FUTURO SOBRE DESPESA 

COM PESSOAL. A Contratada declara ser conhecedora da disponibilidade dos servi-

ços, as condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO: 

São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de 

transcrição, a proposta vencedora, o processo do Pregão Presencial Nº 5/2017xxxx-

01-PMM-PP/SEMAD, seus anexos e respectivas normas e instruções, especificações, 

despachos e pareceres que o encorpam. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente contrato fundamenta-se no art. 55, da Lei nº 8666/93, Lei 10.520/2002 e 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA IV - DO VALOR 

O valor global deste contrato é de R$ XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) conforme 

proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da transcrição e/ou 

traslado. 

Item Especificação Und. Valor total R$ 

    

 

CLÁUSULA V – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO           

5.1. O pagamento será efetuado em 06 (seis) parcelas mensais, conforme a execução 

dos serviços, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal e recibo, e 

relatório;  

5.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal e no recibo, o prazo para pa-

gamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

5.3. A contratada deverá indicar no corpo do recibo, bem como, na Proposta, o número 

e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via 

ordem bancária;  

5.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade da Contratada; 

5.5. A empresa Contratada deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista ane-

xando juntamente com o Recibo e Nota Fiscal as seguintes certidões: 

5.5.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União; 

5.5.2. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT); 

5.5.3. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 

5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

5.5.5. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual;  

5.6. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente 

com a Nota Fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal (is), em duas vias; 

5.7. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos 

federais será descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se 

refere o subitem anterior. 

 

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA: 
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6.1. O prazo do referido do contrato será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura, 

podendo ser prorrogado conforme art. 57 e alterado na forma do art. 65, ambos da Lei 

8.666/93; 

6.2. A Contratada obriga–se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante 

Termo Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao quantitativo 

dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualiza-

do contrato, de acordo com o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA VII - DO PRAZO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

A empresa ou instituição contratada deverá executar os serviços a partir da assinatura 

do contrato, que terá a vigência de até 06 (seis) meses, e o mesmo poderá ser prorro-

gado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o Inciso II, do art. 57, da Lei nº 

8.666/93 e posteriores alterações, dada a essencialidade dos serviços e por ser o 

mesmo de natureza continuada. 

 

CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

8.1 O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da 

Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentá-

ria: 

8.2. As despesas da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 2017: 

Dotação orçamentária 2017: 

Ficha nº 119 

Fonte de Recurso: 0.1.19 - Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 

Classificação Institucional: 020207 – Secretaria Municipal de Administração   

Funcional Programática: 04.122.0002.2010.0000 – Manutenção das Atividades da Se-

cretaria Municipal de Administração. 

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA IX - DA FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS:  

9.1. Todos os custos necessários ao desenvolvimento dos serviços e atividades ficarão 

por conta da contratada, inclusive o transporte e demais insumos decorrentes; 

9.2. Os serviços serão sempre em conformidade com as determinações constantes 

com as normas pré-estabelecidas no Termo de Referência, bem no instrumento convo-

catório. O início dos trabalhos será precedido de Ordem de Serviço emitida pela SE-

MAD; 

9.3. Quando da Entrega dos produtos, a SEMAD examinará os produtos fornecidos e 

informará a existência de falhas; 

9.4. Todos os serviços deverão corresponder ao disposto no Termo de Referência, es-

pecificados no Relatório Geral, cuja entrega se fará em audiência previamente marcada 

pelo Prefeito. 
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CLÁUSULA X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes com as normas 

pré-estabelecidas neste Termo de Referência, bem como no instrumento convocatório; 

b) Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços relacionados no 

item 03 deste Termo de Referência, disponibilizando tais informações em tempo hábil 

para cumprimento dos prazos legais;  

c) Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros, 

durante a execução dos serviços, quer sejam praticados pela empresa contratada, 

seus propostos e/ou subcontratados;  

d) Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta contrata-

ção, tais como: Salários e todas as obrigações tributárias, sociais, previdenciárias, tra-

balhistas e de acidentes de trabalho e demais encargos correlatos aos funcionários 

envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência;  

e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Lici-

tatório;  

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fize-

rem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no § 1º, do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as necessidades para que a contratada possa desempenhar 

seus trabalhos dentro das normas deste Termo de Referência;  

b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA;  

c) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, à execução dos serviços, de forma parcial 

ou total, sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas neste 

Termo de Referência e no instrumento contratual;  

d) Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo previstos neste 

Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA XII - DAS ATIVIDADES/PRODUTOS E CRONOGRAMA: 

Atividade 01 

 • Obter e revisar as normas de admissão e investidura nos cargos públicos na prefeitu-

ra, bem como o seu organograma, no sentido de entender e precisar as atividades la-

borativas da instituição; 

• Entrevistar gestores (secretários, diretores e supervisores) em cada atividade, ouvin-

do suas necessidades, cruzando com as demandas atuais; 
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• Precisar o impacto orçamentário atual e entender a relação financeira existente, bem 

como o comportamento das contas públicas, com gasto de pessoal, nos últimos 12 

meses;   

Produto 1 – Documento técnico contendo o relatório inicial da análise analítica do 

comportamento atual dos servidores em atividade, fazendo a relação com as deman-

das atuais, visando conduzir os próximos passos do estudo. 

 

Atividade 02 

• Elaborar proposta, sugerindo as alterações de pessoal mais urgente, no sentido de 

adaptar as secretarias a nova realidade da estrutura organizacional dos servidores a 

serem providos; 

• Reunir gestores para, conjuntamente, refazer a estrutura organizacional de cada se-

cretaria, explicando as demandas atuais e sugerindo a escala de pessoal adequada; 

• Estimar os primeiros impactos orçamentários com mudanças sugeridas: 

Produto 2 - Documento técnico contendo o relatório provisório e estimado das altera-

ções a serem implementadas. 

 

Atividade 03 

• Após analisar o comportamento das alterações e implementações, fazer os ajus-

tes e apresentar a versão final do relatório técnico; 

• Realizar reunião com os gestores afetos a cada área, entrevista-los visando reali-

zar os ajustes finais; 

• Elaborar versão final do documento, apresentando o resultado aos Secretários e 

Prefeito, bem como apresentando as normas legais de implementação das mudan-

ças sugeridas;  

Produto 3 – Apresentação de Relatório Final Conclusivo, bem como as normas de im-

plementação do projeto; 

 

CRONOGRAMA 

PRODUTO PRAZO DE ENTREGA 

PRODUTO 1 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 

PRODUTO 2 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 

PRODUTO 3 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 

 

CLÁUSULA XIII – FISCALIZAÇÃO: 

13.1. O Município de Marituba, através da Secretaria de Administração acompanhará e 

supervisionará as atividades desenvolvidas, alimentando a contratada com subsídios 

necessários e suficientes ao desenvolvimento dos serviços.  

13.2. Para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, fica determinada 

que, a partir da assinatura do contrato, será responsável a servidora Sra. Ester Ferrei-
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ra da Silva, Matrícula nº 006660, designada para este fim. Suas competências passa-

rão pela busca da regularização das falhas detectadas, exigindo assim o fiel cumpri-

mento do objeto contratual, que se responsabilizará entre outras atribuições:  

13.2.1. Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devi-

da conferência, para verificar se encontra em conformidade com o solicitado no Termo 

de Referência; 

13.2.2. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas 

à prestação dos serviços.  

 

CLÁUSULA XIV - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:                                    

14.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Lici-

tante às seguintes sanções, quando for o caso:    

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pú-

blica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que se-

ja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalida-

de, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

                                                         

14.2. Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de pe-

nalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.                                                             

14.3. As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou 

a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovadas perante a Prefeitura Muni-

cipal de Marituba/Pa.                                        

 

CLÁUSULA XV - DAS SAÇÕES                                               

15.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, e na Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade 

competente da SEMAD, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla 

defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à 

Administração e das cabíveis cominações legais; 

15.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as 

seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo: 

15.2.1. Advertência, por escrito; 
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15.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por cada dia 

de atraso injustificado no cumprimento dos prazos para a conclusão dos serviços pre-

visto neste Termo; 

15.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento total ou parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência; 

15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de con-

tratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

15.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, bem como descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002; 

15.3. Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, 

o atraso para a entrega dos trabalhos for superior a 30 (trinta) dias corridos, ensejando 

a aplicação de penalidade do item 14.2.3, bem como a rescisão contratual; 

15.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pela Administração da SEMAD, a CONTRATADA fica-

rá isenta das penalidades mencionadas; 

15.5. As sanções estabelecidas nos itens 15.2.1, 15.2.4 e 15.2.5, poderão ser aplica-

das à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 15.2.2 e 15.2.3, des-

contando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

15.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão 

publicados resumidamente no Diário Oficial do Estado – DOE; 

15.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data do recebimento da intimação; 

15.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplica-

da até a data do vencimento, esse valor será descontado da Nota Fiscal que vier a fa-

zer jus; 

15.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor 

devido ou a diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem 

prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou 

outro índice que porventura venha substituí-lo. 

 

CLÁUSULA XVI - DA RESCISÃO: 

Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 

a) Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I do art. 

79, da Lei nº 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à 

Administração; 

c) Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.                     
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CLÁUSULA XVII - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

17.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajus-

táveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situa-

ção prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redu-

ção dos preços praticados no mercado.  

17.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inc i-

so II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, pode-

rá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório;  

17.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do con-

trato firmado no âmbito da SEMAD, será apurado em processo apartado, deven-

do ser observado o que determina a alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n° 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA XVIII - DO FORO: 

Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato 

Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de Marituba/Pa, com 

a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou ve-

nham a ter. 

 

CLÁUSULA XIX - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 

19.1. Este CONTRATO será publicado no órgão oficial, mural da Prefeitura e no Portal 

dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município; 

19.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, 

firmam o presente Contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemu-

nhas, para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no pra-

zo legal como condição de eficácia. 

 

Marituba/Pa, XX de XXXXXXXX de 2017. 

Secretária Municipal de Administração  

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

Testemunhas:  1.______________________    2._______________________ 

   CPF:      CPF: 
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