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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS – ESTADO DO PIAUÍ 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. 

BASE LEGAL 
Lei 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Federal nº 
8.538/2015 e demais legislações correlatas. 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de serviço de assessoria de convênios, contratos de 
repasses, termos de compromisso e instrumentos similares 
para atendimento das necessidades do Município de 
Beneditinos-PI. 

TIPO DA LICITAÇÃO Menor Preço Global 

REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada por Preço Global 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA 
Prédio da Prefeitura Municipal de Beneditinos, Setor da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL Situado à Rua 
Floriano Peixoto, 270, Bairro Centro, Beneditinos/PI. 

DATA DE ABERTURA 06 de agosto de 2019 

HORÁRIO 09h:00min (nove horas) 

FONTE RECURSO PRÓPRIOS (FPM/ICMS/ISS/OUTROS) 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Prefeitura Municipal, 
Setor da Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Floriano Peixoto, 270, Centro, 
Beneditinos-PI, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), onde poderão 
ser adquiridos. 

ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de 
evitar a prática das condutas previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, que poderá acarretar na 
aplicação das penalidades previstas no referido capitulo, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019 

 
A Prefeitura Municipal de Beneditinos, Estado do Piauí, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, mediante o regime de 
empreitada por preço global, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento 
licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, à Lei Complementar n° 123, de 2006, modificada pela Lei 
Complementar 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015 bem como à legislação correlata e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO 
A Sessão Pública de julgamento da presente licitação terá início às 09h:00min (onze horas) do dia 
06 de agosto de 2019, no prédio da Prefeitura Municipal, setor da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL situado na Rua Floriano Peixoto, 270, Bairro Centro, Beneditinos-PI, quando serão recebidos o 
credenciamento, os envelopes e iniciada a abertura dos mesmos contendo os documentos de habilitação 
e a proposta comercial. 
 
1. DO OBJETO 
O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
serviço de assessoria de convênios, contratos de repasses, termos de compromisso e 
instrumentos similares para atendimento das necessidades do Município de Beneditinos-PI, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência e demais 
Anexos deste Edital. 
 
1.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.1.1. ANEXO I - Termo de Referência. 
1.1.2. ANEXO II - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação; 
1.1.3. ANEXO III - Modelo de declaração em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 
7° da Constituição Federal; 
1.1.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte; 
1.1.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de que a licitante não possui servidor público em seu 
quadro societário ou no quadro de empregados; 
1.1.6. ANEXO VI - Modelo de Carta Proposta; 
1.1.7. ANEXO VII - Minuta do Contrato. 

 
1.2. VALOR ESTIMADO DA PRESENTE LICITAÇÃO: Valor Mensal Estimado R$ 5.583,33 (cinco mil, 
quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) e Global Estimado R$ 67.000,00 (sessenta e 
sete mil reais). 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar da presente licitação, quaisquer empresas interessadas que se enquadram no 
ramo de atividade pertinente ao objeto do edital, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e 
que obrigatoriamente efetue ou atualize cadastro junto à Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, conforme estabelecido no art. §2º, do Art. 22, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
2.1.1. Para atendimento ao item 2.1 a empresa licitante deverá apresentar junto do credenciamento o 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC, emitido pela Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Beneditinos, devidamente atualizado e em conformidade com as condições gerais deste 
instrumento convocatório; 

 
2.1.2. As empresas interessadas não cadastradas poderão participar desde que se cadastrem até o 
terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, apresentando 
para tanto junto ao Setor de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Beneditinos os 
documentos necessários, através de fotocópias autenticadas ou cópias acompanhadas do respectivo 
original a fim de que o responsável pelo cadastro proceda à devida autenticação, sendo obrigatória à 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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apresentação dos documentos originais por ocasião do cadastro, caso as cópias não venham 
autenticadas. 
 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 
 
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em 
processo de recuperação extrajudicial; 
 
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;  
 
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do 
artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 
 
2.2.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de 
direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 
9.605, de 1998; 
 
2.2.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
2.2.6. Que estejam reunidas em consórcio; 
 
2.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
2.2.9. Licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam 
servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou que tenham 
participado como autores do Termo de Referência da presente Licitação. 
 
2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 
estar devidamente representados por:  
 
3.1.1. Sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, devendo apresentar cédula de 
identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de 
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede; sendo que em 
tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
3.1.2. Representante designado pela empresa licitante deverá apresentar cédula de identidade ou 
outro documento de identificação oficial acompanhado de:  Instrumento público de procuração, emitido 
por Cartório competente, ou Instrumento de mandato particular, assinada pelo sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da empresa licitante que comprovem poderes para que a pessoa credenciada 
possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação com firma reconhecida em cartório. 
Neste ato, será examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuração, se o outorgante tem 
poderes para fazê-lo. 
 

a) Instrumento de procuração, público ou particular, deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser 
aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça 
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o contrato social ou estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a 
sua representatividade.  

 
3.2. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como de 
um mesmo representante para mais de uma empresa. 
  
3.3. As licitantes que apresentarem documentação no original, os mesmos não serão devolvidos e 
ficarão retidos para serem anexados oportunamente ao Processo Licitatório em epigrafe. 
 
4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 
4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de 
habilitação e o outro, a proposta de preços. 
 
4.1.1. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, 
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da 
sessão pública. 
 

a) Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado 
diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS-PI 
TOMADA DE PREÇOS 002/2019 
SESSÃO EM ___/___/2019, ÀS ___h:___min  
  

b) Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos 
como propostas. 

 
4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° _____________ 
 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° _____________ 
 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 
5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados no original 
ou em forma de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do município: 
 
5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
b.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
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c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 

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

 
e) Documentos (RG e/ou CPF) do(s) sócio(s) que assina(m) pela empresa. 

 
5.1.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:  
 

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

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Previdência Social, mediante apresentação da: 
 

b.1) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
b.1.1) Certidão negativa de Débitos de Contribuições Previdenciárias, caso não estejam 
abrangidas pela Certidão referida no item 5.1.2. “b.1” do Edital. 

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

apresentação da:  
 
c.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais.  

 
c.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

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

apresentação da:  
 
d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais.  

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

 
e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

  
5.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 34 da Lei n° 
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 
5.1.3. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos:  
 
5.1.3.1. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. O balanço patrimonial 
deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
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a) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 
 
a.1) Publicados em Diário Oficial ou; 
 
a.2) Publicados em jornal de grande circulação ou; 
 
a.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 
 
a.3) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do 
Departamento de Registro Empresarial e Integração -DREI, acompanhada obrigatoriamente dos 
Termos de Abertura e de Encerramento, neste caso a licitante deverá apresentar o livro original 
para confronto; 
 

b) As empresas constituídas no exercício em curso ou com menos de um exercício deverão 
apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive com os termos de abertura e encerramento;  
 

c) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de 
índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os 
valores ali estabelecidos: 

 
(LG) Liquidez Geral: Igual ou maior que 1 (um) 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
(LC) Liquidez Corrente: Igual ou maior que 1 (um) 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
(SG) Solvência Geral: Igual ou maior que 1 (um) 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

d) O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui capital mínimo 
ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação; 
 

5.1.3.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro 
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.  

 
5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

 
a) Atestado de capacidade técnica comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 
 
a.1) A Comissão de licitação poderá, caso seja necessário, realizar diligências (artigo 43, § 3º da 
Lei nº 8.666/93) solicitando cópia(s) do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou outros documentos 
correspondentes aos serviços descritos no atestado, afim de verificar sua autenticidade, bem 
como comprovar o êxito na execução dos trabalhos. 
 

b) Como qualificação técnica a empresa licitante deverá apresentar ainda o Detalhamento das 
seguintes atividades: 
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b.1) Descrever a forma de Preenchimento e acompanhar cadastros através dos sistemas 
governamentais – SICONV / SISCON / FNS; 
 
b.2) Preenchimento de planos de trabalho e programas governamentais; 
 
b.3) Descrever a forma de Acompanhamento, elaboração e Aprovação de Projetos nos Órgãos 
governamentais. 
 

5.1.5. Documentos complementares: 
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para 

a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 
8.666, de 1993); 

 
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei 

nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este 
Edital; 

 
c) Declaração que a licitante não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, conforme modelo no Anexo 
V. 
 

5.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por 
cartório competente, ou na Comissão mediante a apresentação dos originais para confronto; 
 
5.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos 
apenas como forma de ilustração das propostas de preços; 
 
5.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos exigidos neste Edital e seus Anexos. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope opaco e fechado (que absolutamente não 
possa vislumbrar os documentos neles contidos sem abri-lo), consignando, em caracteres legíveis, o 
nome e a qualificação do proponente conforme item 4.2 deste edital, contendo:  
 
6.1.1. Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último 
se houver, para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da 
Fazenda; 
 
6.1.2. Nome e número do banco, agência, localidade e conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto; 
 
6.1.3. Consignar a assinatura do responsável e do representante legal da empresa na proposta, bem 
como a identificação de seu nome abaixo da assinatura. A não identificação do nome do responsável 
abaixo da assinatura não constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação 
deverá ser fornecida na fase de julgamento; 
 
6.1.4. A proposta deverá conter o preço dos serviços nos termos constantes deste edital conforme 
Anexo I, expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas 
decimais, discriminado para o(s) objeto(s) em algarismo arábico (unitário e total) e por extenso total, 
contendo a especificação detalhada dos serviços, já inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, 
encargos sociais e trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto. Custos 
omitidos na proposta serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço ser prestado sem ônus adicionais. 
 
6.1.5. A Proposta de Preços deverá ainda conter os seguintes dados: Pelo menos um contato com o 
nome da pessoa responsável pela licitante para dirimir dúvidas e solucionar problemas durante o período 
de vigência do contrato; 
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6.1.6. A proposta deverá ser elaborada obedecendo o prazo de 12 (meses) meses para execução dos 
serviços em virtude do prazo estabelecido no Termo de Referência; 
 
6.1.7. A proposta deverá conter ainda todos os seus elementos constitutivos, para que seja verificada a 
compatibilidade com as especificações do Anexo I: 
 

a) Especificação detalhada do serviço; 
 

b) Declaração de que no preço proposto estarão inclusas todas as despesas com mão-de-obra, 
fretes, abatimentos e/ou descontos, encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos 
os custos diretos e/ou indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram 
no preço proposto; 

 
b1) A falta de tal declaração será considerada como inclusa toda e qualquer despesa, não sendo 
aceita a inclusão de qualquer valor adicional nos faturamentos decorrentes do objeto desta 
licitação. 
 

c) Declaração do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a 
contar da data de abertura da mesma. 
 

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES  
7.1.      A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir o regime 
diferenciado e favorecido em licitações concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, modificada pela 
lei Complementar 147/2014, deverá apresentar, no credenciamento ou junto dos documentos de 
habilitação, DECLARAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS 
PARA QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 
estabelecido no Art. 13, § 2º do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 (ANEXO IV). A 
Declaração deverá ser acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do 
domicílio da sede da licitante, emitida até 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data 
prevista para apresentação das propostas. 
 
7.1.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123 de 2006 modificada pela lei 
complementar 147/2014, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 
portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 
 
8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 
Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as 
declarações complementares, e procederá à abertura da licitação; 
 
8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 
eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 
trabalhos. 
 
8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 
proposta de preços apresentadas; 
 
8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 
Documentos de Habilitação; 
 
8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes ou por seus representantes. 
 
8.4. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, 
conforme item próprio deste Edital; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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8.4.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando 
os licitantes; 
 
8.4.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 
Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 
permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 
 
8.5. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso; 
 
8.6. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes 
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para 
este fim, após o regular decurso da fase recursal; 
 
8.6.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 
invioláveis até a posterior abertura; 
 
8.6.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o 
julgamento. 
 
8.7. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 
Edital; 
 
8.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, conforme o 
disposto no Artigo 48, § 3° da lei federal 8.666/93 e alterações; 
 
8.9. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 
 
9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
9.1. Será considerado inabilitado o licitante que: 
 
9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente 
atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 
 
9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 
 
9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
10.1. O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL; 
 
10.2. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo; 
 
10.2.1. Será desclassificada a proposta que: 
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10.2.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
 
10.2.3. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 
 
10.2.4. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
 
10.2.5. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
 
10.2.6. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes do Orçamento 
elaborado pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo; 
 
10.2.7. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços dos insumos e salários de mercado; 
 
10.2.8. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a 
ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato;  
10.2.8.1. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor orçado pela Administração, ou 
b) Valor orçado pela Administração. 
 

10.2.8.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a 
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei 
n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação; 
 
10.2.8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 
8.666, de 1993; 
 
10.2.8.4. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 
acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 
 
10.3. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto 
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, modificada pela lei complementar 147/2014, 
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015: 
 
10.3.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a 
primeira colocada não seja uma ME/EPP; 
 
10.3.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) 
minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação 
da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada 
para posterior inclusão nos autos do processo licitatório; 
 
10.3.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 
apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se 
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores; 
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10.3.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 
10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar 
nova oferta, conforme subitens acima; 
 
10.3.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a 
ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a 
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, 
permanecerá a classificação inicial; 
 
10.3.6. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
 
10.3.6.1. Produzidos no País; 
 
10.3.6.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
 
10.3.6.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 
 
10.3.7. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os 
licitantes serão convocados. 
 
10.3.7.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, 
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das 
cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se 
classifiquem todos os licitantes então empatados; 
 
10.3.7.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o 
sorteio será realizado, a despeito das ausências. 
 
10.4. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço 
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo 
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
10.4.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho devidamente justificados; 
 
10.4.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de 
julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase 
recursal; 
 
10.4.3.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
10.5. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 
resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante 
vencedor. 
 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS – PI 

CNPJ: 06.554.778/0001-29 

 

Rua Floriano Peixoto nº270, centro, CEP: 64.380-0 00, Email: prefeiturabeneditinos@gmail.com,  

Telefone: (86) 3269-1482 – Beneditinos-PI 

12. DO CONTRATO 
12.1. Após a homologação e adjudicação da licitação, a adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
 
12.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração; 
 
12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista neste Edital; 
 
12.4. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do 
Termo de Referência; 
 
12.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
12.6. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o 
Contrato. 
 
13. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
13.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento). 
 
13.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do 
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 
compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 
 
14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
 
15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, 
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
15.1.1. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço 
ou documento equivalente. 
 
16. DO PREÇO 
16.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto se prorrogado e ultrapassar 12 (doze) 
meses e for de interesse entre as partes, sendo, portanto, passível de ser reajustado no momento da 
renovação deste, tomando como base o índice oficial da variação de preços, o IGPM-FGV. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e 
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.  
 
18. DO PAGAMENTO 
18.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos 
após a assinatura do ateste que formalizar o aceite definitivo, desde que não haja fator impeditivo 
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provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, 
acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e dos seguintes documentos de regularidade fiscal: 
 
18.1.1. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos 
Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
18.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);  
 
18.1.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
18.2. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos licitados; 
 
18.3. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA; 
 
18.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA; 
 
18.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

 
19. DA FISCALIZAÇÃO 
19.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as 
atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de 
Referência; 
 
19.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica 
necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços. 
 
19.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 
responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados; 
 
19.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato; 
 
19.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado 
da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta 
impossibilidade, justificadas por escrito. 
 
20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
20.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados por meio de 
profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços contratados 
com o Termo de Referência; 
 
20.2. Os serviços serão recebidos após a inspeção citada acima, através atesto aposto no próprio 
documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento. 
 
21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
21.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Beneditinos deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 
 
02.02.004.122.0005.2040.3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
RECURSOS PRÓPRIOS: FPM/ICMS/ISS/OUTROS. 
 
23. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo 
administrativo, à penalidade de: 
 
23.1.1. Multa moratória de até 0,33 % (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da contratação, até o limite de 20% (vinte por cento). 
 

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

 
23.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres 
elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 
 
23.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
23.2.2. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação; 
 
23.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Beneditinos pelo 
prazo de até dois anos; 
 

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

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
penalidade de suspensão do subitem anterior. 

 
23.3. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a 
às penalidades acima estabelecidas; 
 
23.4. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa; 
 
23.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em 
razão do contrato decorrente desta licitação: 
 
23.5.1. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
23.5.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
 
23.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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23.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
 
23.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município de Beneditinos-PI, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município de Beneditinos-PI e cobrados 
judicialmente. 
 
23.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
23.9. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos Diários Oficiais do Município de 
Beneditinos e do Estado do Piauí. 
 
23.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
24. DOS RECURSOS 
24.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes 
recursos: 
 
24.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da 
lavratura da ata de reunião, nos casos de: 
 
24.1.1.1. Habilitação ou inabilitação da licitante; 
 
24.1.1.2. Julgamento das propostas; 
 
24.1.1.3. Anulação ou revogação da licitação; 
 
24.1.1.4. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento; 
 
24.1.1.5. Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o 
inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
24.1.1.6. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
24.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
 
24.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso 
de declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado; 
 
24.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar 
contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
24.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo 
subir, devidamente informado; 
  
24.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do 
recurso. 
 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto 
de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias 
consecutivos anteriores à data de abertura do certame; 
 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS – PI 

CNPJ: 06.554.778/0001-29 

 

Rua Floriano Peixoto nº270, centro, CEP: 64.380-0 00, Email: prefeiturabeneditinos@gmail.com,  

Telefone: (86) 3269-1482 – Beneditinos-PI 

25.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, 
por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que 
tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham 
recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se 
sobre o teor do documento; 
 
25.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, 
especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 
 
25.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis; 
 
25.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de 
abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso. 
 
25.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em 
julgado da decisão correspondente. 
 
25.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem 
como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos 
na execução do objeto desta licitação; 
 
25.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 
 
25.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nele contidas; 
 
25.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 
 
25.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão 
em contrário; 
 
25.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 
 
25.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 
25.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revoga-lo em face 
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado; 
 
25.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração; 
 
25.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público; 
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25.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
25.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital; 
 
25.15. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Prefeitura Municipal, 
Setor da Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Floriano Peixoto, 270, Centro, 
Beneditinos-PI, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), e também na internet, 
onde poderão ser adquiridos. 
 
25.15.1. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto no aviso 
de licitação deste certame. 
 
25.16. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
órgão, situado no prédio da Prefeitura – Comissão Permanente de Licitação no endereço “Rua Floriano 
Peixoto, 270, Centro, Beneditinos-PI”, nos dias úteis, no horário das 08h00min (oito horas) às 
13h00min (treze horas); 
 
25.17. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor 
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da 
Lei n° 8.666, de 1993; 
 
25.18. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis; 
 
25.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Cidade de Beneditinos, Estado 
do Piauí, com exclusão de qualquer outro. 

 
 

Beneditinos, Estado do Piauí, 15 de julho de 2019. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Andreya Márcia Mendes de Mesquita 

Presidente da CPL 
 

 
Visto: 
 
 
_______________________________ 
      Jullyvan Mendes de Mesquita 
            Prefeito Municipal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO:  
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de serviço de assessoria de 
convênios, contratos de repasses, termos de compromisso e instrumentos similares para atendimento 
das necessidades do Município de Beneditinos-PI. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A gestão pública brasileira, e em especial a gestão pública municipal, passa por uma grande 
transformação na atualidade – as cortes de contas, o Ministério Público – seja estadual ou federal – e a 
sociedade civil organizada tem exigido das gestões municipais um nível de profissionalismo e resultados 
cada vez mais célere, eficiente e eficaz. Conforme exigências legais, inclusive normativos dos tribunais 
de contas, o grau de conhecimento em administração pública para o cumprimento de várias obrigações 
tem que ser elevado e nem sempre a Prefeitura Municipal detém em seu quadro funcional profissionais 
com esses conhecimentos nas diversas áreas envolvidas, por isso, e objetivando que o Órgão Executivo 
cumpra sua missão institucional, necessários se faz a contratação de assessoria e consultoria em 
convênios, contratos de repasses, termos de compromisso e instrumentos similares. 
 
3. FUNDAMENTO LEGAL 
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis 
Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e/ou 10.520, de 17.07.2002, com suas alterações e todas as demais 
normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo. 
 
4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA: 

4.1. Para a apresentação da metodologia proposta, a prestação de serviço de serviço de assessoria 

de convênios, contratos de repasses, termos de compromisso e instrumentos similares para atendimento 

das necessidades do Município de Beneditinos-PI, deverá seguir as seguintes etapas de trabalho: 

 

4.2. Preencher e acompanhar cadastros através dos sistemas: SICONV - Sistema de Convénio 

Federal; SISCON - Sistema de Convênio do Estado do Piauí; FNS – Sistema do Fundo Nacional de 

Saúde; 

 

4.3. Preenchimento de planos de trabalho e programas governamentais; 

 

4.4. Acompanhar os projetos e propostas por todos os sistemas acima citados no item “a” e ir 

diligência sempre que necessário nas Secretarias Estaduais de Governo Estado do Piauí e como 

também em Ministérios e Órgãos do Governo Federal; 

 

4.5. Acompanhar convênios e contratos de repasse in loco na Caixa Econômica, Federal/GIGOVV, 

FUNASA, CODEVASF localizada na capital Teresina-PI e em ministérios localizados em Brasília-DF, 

sempre que necessário. 

 

4.6. Acompanhar inadimplências de convênios, contratos de repasse in loco na Caixa 

Econômica/GIGOV, FUNASA; CODEVASF Secretarias Estaduais do Estado órgãos localizados em 

Teresina-PI e ministérios localizados em Brasília-DF; 

 

4.7. Assistência ao prefeito e secretários do município em Brasília-DF e em Teresina-PI com 

acompanhamento nos ministérios sempre que necessário; 

 

4.8. Organização de arquivo de documentos relacionados a projetos; 
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4.9. Inclusão e acompanhamento de todas as propostas de interesse do Município de Beneditinos - 

PI junto ao Portal de Convênios – SICONV do Governo Federal e nos Sistemas de propostas e projetos 

dos demais Órgãos e Entidades que compõem a Administração Pública Estadual - SISCON, visando à 

transferência de recursos financeiros da União e do Estado do Piauí mediante convênios, contratos de 

repasses, termos de cooperação, termo de compromisso, termo de responsabilidade e instrumentos 

similares, nos termos da legislação vigente; 

 

4.10. Inclusão no Portal de Convênios – SICONV do Governo Federal e SISCON do Governo 

Estadual, das informações referentes aos procedimentos licitatórios, decorrentes da contratação que 

sejam executadas com recursos de convênios, contratos de repasse, termo de cooperação, termo de 

compromisso, termo de responsabilidade e instrumentos similares, nos termos da legislação vigente; 

 

4.11. Inclusão no Portal de Convênios – SICONV do Governo Federal e SISCON do Governo 

Estadual, das informações referentes aos pagamentos efetuados com recursos oriundos de convênios, 

contratos de repasses, instrumentos similares, termo de compromisso, termo de responsabilidade, etc., 

nos termos da legislação vigente; 

 

4.12. Inclusão e acompanhamento no Portal de Convênios – SICONV do Governo Federal e SISCON 

do Governo Estadual da documentação e das informações necessárias à análise e aprovação das 

prestações de contas dos recursos oriundos de convênios, contratos de repasses, termo de 

compromisso, instrumentos similares, etc., nos termos da legislação vigente; 

 

4.13. Elaboração e acompanhamento junto Órgãos e Entidades, que compõem a Administração 

Pública Estadual com sede na capital do Estado do Piauí, de todos os projetos (Planos de Trabalhos) 

visando à transferência de recursos financeiros, mediante a celebração de convênios, termos de ajustes, 

termos de adesão, termos de responsabilidade, etc. 

 

4.14. Acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal de todos os contratos de repasses e 

convênios firmados pelo Município de Beneditinos - PI; 

4.15. Elaboração e acompanhamento de todas as prestações de contas dos recursos oriundos do 
Governo Federal e Estadual, decorrentes de convênios, contratos de repasses, termos de cooperação, 
termos de ajustes, termos de adesão, termo de responsabilidade, termo de compromisso e demais 
instrumentos similares, nos termos da legislação vigente. 
 
5. DO VALOR ESTIMADO  
5.1.  O valor global estimado mensal é de R$ 5.583,33 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e 
trinta e três centavos) e Global Estimado R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).  
 
6. MODALIDADE DA LICITAÇÃO 
 6.1.  A critério da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 
7. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS  
7.1 Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
 
7.2 O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
 
7.3 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
 
7.4 Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
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7.5 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Beneditinos, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar 
rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório. 
 
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
8.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando na data da assinatura do ajuste, podendo ser 
prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal 8.666/93 e alterações. 
 
9. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1. O serviço deverá ser executado na Prefeitura Municipal de Beneditinos em visitas periódicas e/ou no 
escritório da contratada. 
 
9.2. Os serviços poderão serem realizados também através de consultas feitas por meios de telefones, 
e-mail e outros meios de comunicação que permita a contratada esclarecer dúvidas dos Órgãos 
municipais. 
 
9.2.1. As consultas feitas nos meios de comunicação acima não dispensam as visitas periódicas que se 
fará necessárias em momentos oportunos. 
 
9.3. A empresa contratada deverá apresentar no momento da contratação, profissional(is) com 
experiência comprovada e demonstrar o vínculo contratual com mesmo, sob pena de decair o direito a 
contratação. 
 
10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1. Atestado de capacidade técnica comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

 
10.1.1. A Comissão de licitação poderá, caso seja necessário, realizar diligências (artigo 43, § 3º da Lei 
nº 8.666/93) solicitando cópia(s) do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou outros documentos 
correspondentes aos serviços descritos no atestado, afim de verificar sua autenticidade, bem como 
comprovar o êxito na execução dos trabalhos. 

 
10.2. Como qualificação técnica a empresa licitante deverá apresentar ainda o Detalhamento das 
seguintes atividades: 
 
10.2.1. Descrever a forma de Preenchimento e acompanhar cadastros através dos sistemas 
governamentais – SICONV / SISCON / FNS; 

 
10.2.2. Preenchimento de planos de trabalho e programas governamentais; 

 
10.2.3. Descrever a forma de Acompanhamento, elaboração e Aprovação de Projetos nos Órgãos 
governamentais. 
 
11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
11.1. A fiscalização receberá os serviços ao final de cada mês trabalhado após a constatação de que os 
mesmos estão sendo executado conforme este Termo de Referência e o contrato, mediante recibo 
(atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento. 
 
11.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a serem apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório. 
 
11.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 
 
12. DO PAGAMENTO: 
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12.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 30 (trinta) dias contados da apresentação de 
cada nota fiscal eletrônica, atestadas pelo setor competente do órgão contratante acompanhada da 
Ordem de Serviços, por meio de ordem bancária emitida em nome do contratado, para crédito na conta 
corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
devendo o Prestador de Serviços, na oportunidade, comprovar estar em dias com a Receita Federal, 
com a Previdência Social, com o Fundo de Garantia Com o Tempo de Serviços, Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, apresentando Certidões Negativas ou positivas com efeito de negativa 
emitida por estes órgãos.  
 
12.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.  
 
12.3. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em 
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das 
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
13.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente, após a assinatura do contrato e, por conseguinte, o 
recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor competente; 
 
13.3. A cada prestação de serviço, o prazo do objeto será acordado pela unidade requisitante; 
 
13.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas despesas, total ou parcialmente, o objeto em que 
verificar incorreções ou defeitos decorrentes da prestação dos serviços;  
 
13.5. Comunicar a Prefeitura Municipal de Beneditinos, qualquer irregularidade, bem como, responder 
integralmente por perdas e danos que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a 
que estiver sujeita;    
 
13.6. Manter durante o período da prestação de serviço, as exigências de habilitação e qualificação 
exigidas. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
14.1. Verificar a qualidade dos produtos e serviços ofertados; 
 
14.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor, especialmente designado; 
 
14.3. Pagar a importância correspondente ao valor global do contrato, dentro do prazo pactuado, 
mediante as notas fiscais, devidamente atestados; 
 
14.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 
 
14.5. Exigir o cumprimento de todos compromissos assumidos, de acordo com as cláusulas contratuais e 
os termos de sua proposta; 
 
14.6. Aplicar as penalidades previstas no contrato, na hipótese da contratada não cumprir as cláusulas. 
 
14.7. Permitir o acesso de funcionários credenciados da Contratada às dependências do Contratante. 
 
15. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
15.1. As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinadas pelo representante legal da 
empresa, com todas as páginas rubricadas, contendo as especificações, preço, unitário, total e global dos 
serviços; 
 
15.2. A apresentação da proposta por parte da empresa implica na plena aceitação de todos os termos 
contidos no presente documento, edital e do modelo de contrato a ser firmado com a empresa vencedora; 
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15.3. Para apresentação da proposta de preços a empresa deverá considerar tabela constante deste 
termo. 
 
16. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
16.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante designado para este 
fim, pela Prefeitura Municipal de Beneditinos-PI; 
 
16.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou problemas observados; 
 
16.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes; 
 
16.4. A vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração, durante o período de execução 
dos serviços, para representá-la sempre que for necessário. 
 
17.  DA ADJUDICAÇÃO 
17.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 
 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Francisca Maria de Mesquita Filha 

Secretária Municipal de Administração 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Prezado Senhor, 

 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 

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

_______________________(____), _______ de ____________ de 2019. 
 

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

ANEXO III 
 

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

 
 
 
 
Prezado Senhor, 

 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, 

sediada em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF 
nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 2093, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 2099, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

_______________________(____), _______ de ____________ de 2019. 
 

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

 
 

 
 
 

(NOME DA EMPRESA) _________________, CNPJ/MF N.º________________, 
(ENDEREÇO COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está 
enquadrada como Microempresa (ME)/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 
123/06, modificada pela lei Complementar 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
superiores. 
 
 

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

(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado). 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento: 

 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, 
emitida até 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

ANEXO V 
 

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

 
Prezado Senhor, 

 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 

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

_______________________(____), _______ de ____________ de 2019. 
 

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
ANEXO VI 

 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 
REF. TOMADA DE PREÇOS N°____/2019. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa Proposta de Preços relativa à 
licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham 
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das 
condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e 
critérios de qualificação definidos no Edital, conforme planilha de preços e condições abaixo: 

 
(INSERIR PLANILHA DE PREÇOS) 

 
VALOR TOTAL R$ 
 
A presente proposta importa o valor total de R$ ________ (________________________), sendo o seu 
valor distribuído conforme abaixo: 
 

 Secretaria Municipal de Administração: 
R$ ____________ (_____________________________) mensal. 
R$ ____________ (_____________________________) 12 (doze) meses. 

 
 
Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Prazo de execução: 12 (doze) meses. 
Validade: 60 (sessenta) dias. 
 
 

Atenciosamente, 
Local, data. 

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

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação, em papel 
timbrado da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

ANEXO VII 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
CONTRATO ____/2019. 
 

Contratação de prestação de serviço, que entre si 
celebram a Prefeitura Municipal de Beneditinos e a 
empresa ___________________, mediante as 
cláusulas e condições doravante produzidas:  

 
O MUNICÍPIO DE BENEDITINOS, por meio da Prefeitura Municipal de Beneditinos, estado do Piauí, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, situada na _________________________, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
__________________________________, RG nº _________, CPF nº _____________, , a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, situada na 
__________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
por______________________________, RG nº ___________, CPF nº _______________, tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo, e o resultado final da Tomada de Preços n° 
____/_______, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem 
celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. O presente Contrato tem fundamento no processo de Licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº .../2019, devidamente homologado pelo Senhor Prefeito de _______________________ do 
município de Beneditinos, e as prescrições da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
demais alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de serviço de assessoria de convênios, contratos de repasses, termos de compromisso e 
instrumentos similares para atendimento das necessidades do Município de Beneditinos-PI, de acordo 
com especificação abaixo: 
 
2.1.1. Preencher e acompanhar cadastros através dos sistemas: SICONV - Sistema de Convénio 

Federal; SISCON - Sistema de Convênio do Estado do Piauí; FNS – Sistema do Fundo Nacional de 

Saúde; 

2.1.2. Preenchimento de planos de trabalho e programas governamentais; 

2.1.3. Acompanhar os projetos e propostas por todos os sistemas acima citados no item “a” e ir 

diligência sempre que necessário nas Secretarias Estaduais de Governo Estado do Piauí e como 

também em Ministérios e Órgãos do Governo Federal; 

2.1.4. Acompanhar convênios e contratos de repasse in loco na Caixa Econômica, Federal/GIGOVV, 

FUNASA, CODEVASF localizada na capital Teresina-PI e em ministérios localizados em Brasília-DF, 

sempre que necessário. 

2.1.5. Acompanhar inadimplências de convênios, contratos de repasse in loco na Caixa 

Econômica/GIGOV, FUNASA; CODEVASF Secretarias Estaduais do Estado órgãos localizados em 

Teresina-PI e ministérios localizados em Brasília-DF; 

2.1.6. Assistência ao prefeito e secretários do município em Brasília-DF e em Teresina-PI com 

acompanhamento nos ministérios sempre que necessário; 

2.1.7. Organização de arquivo de documentos relacionados a projetos; 

2.1.8. Inclusão e acompanhamento de todas as propostas de interesse do Município de Beneditinos - 

PI junto ao Portal de Convênios – SICONV do Governo Federal e nos Sistemas de propostas e projetos 

dos demais Órgãos e Entidades que compõem a Administração Pública Estadual - SISCON, visando à 

transferência de recursos financeiros da União e do Estado do Piauí mediante convênios, contratos de 
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repasses, termos de cooperação, termo de compromisso, termo de responsabilidade e instrumentos 

similares, nos termos da legislação vigente; 

2.1.9. Inclusão no Portal de Convênios – SICONV do Governo Federal e SISCON do Governo 

Estadual, das informações referentes aos procedimentos licitatórios, decorrentes da contratação que 

sejam executadas com recursos de convênios, contratos de repasse, termo de cooperação, termo de 

compromisso, termo de responsabilidade e instrumentos similares, nos termos da legislação vigente; 

2.1.10. Inclusão no Portal de Convênios – SICONV do Governo Federal e SISCON do Governo 

Estadual, das informações referentes aos pagamentos efetuados com recursos oriundos de convênios, 

contratos de repasses, instrumentos similares, termo de compromisso, termo de responsabilidade, etc., 

nos termos da legislação vigente; 

2.1.11. Inclusão e acompanhamento no Portal de Convênios – SICONV do Governo Federal e SISCON 

do Governo Estadual da documentação e das informações necessárias à análise e aprovação das 

prestações de contas dos recursos oriundos de convênios, contratos de repasses, termo de 

compromisso, instrumentos similares, etc., nos termos da legislação vigente; 

2.1.12. Elaboração e acompanhamento junto Órgãos e Entidades, que compõem a Administração 

Pública Estadual com sede na capital do Estado do Piauí, de todos os projetos (Planos de Trabalhos) 

visando à transferência de recursos financeiros, mediante a celebração de convênios, termos de ajustes, 

termos de adesão, termos de responsabilidade, etc. 

2.1.13. Acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal de todos os contratos de repasses e 

convênios firmados pelo Município de Beneditinos - PI; 

2.1.14. Elaboração e acompanhamento de todas as prestações de contas dos recursos oriundos do 

Governo Federal e Estadual, decorrentes de convênios, contratos de repasses, termos de cooperação, 

termos de ajustes, termos de adesão, termo de responsabilidade, termo de compromisso e demais 

instrumentos similares, nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
3.1. O objeto da presente contratação tem o valor mensal de R$ _________ (________________), 
perfazendo um total de R$ _________ (________________________). 
3.2. Todas as despesas relativas ao objeto do presente certame (passagens aéreas, alimentação, 
despesas com deslocamento e etc.) são de inteira responsabilidade da Contratada, razão pela qual é 
terminantemente vedada à solicitação de qualquer reembolso por parte da Contratante, por estarem 
incluídas no valor contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
4.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do município e de acordo com o 
Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas demais alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO 
5.1. O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da respectiva secretaria, mediante a 
apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital; 
5.2. Deverão ser emitidas Notas Fiscais em nome do município de Beneditinos – Secretaria Respectiva, 
utilizando-se do CNPJ respectivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1. As despesas deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias do OGM – Orçamento 
Geral do Município, conforme segue: 
______________________________ 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após 
a assinatura do ateste que formalizar o aceite definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado 
pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, 
acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e dos seguintes documentos de regularidade fiscal: 
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7.2. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos 
Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
7.2.1. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);  
7.2.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
7.3. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos licitados; 
7.4. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA; 
7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste contrato e 
edital da licitação, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob 
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo 
administrativo, à penalidade de: 
8.1.1. Multa moratória de até 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da contratação, até o limite de 20% (vinte por cento). 
 

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

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

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

b) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação; 
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Beneditinos pelo 

prazo de até dois anos; 
 

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
penalidade de suspensão do subitem anterior. 

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

f) A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
g) Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em 
razão do contrato decorrente desta licitação: 

 
g.1) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
g.2) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
 

8.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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8.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
8.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município de Beneditinos-PI, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
8.4.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
8.4. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos Diários Oficiais do município de Beneditinos 
e do Estado do Piauí. 
8.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante ou por infringência de 
qualquer das condições pactuadas. 
9.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente na 
quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, 
reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas 
em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento; 
9.3. O presente Contrato é rescindível, ainda independentemente de qualquer interpelação Judicial ou 
Extra-Judicial, nos casos de: 
9.3.1. Omissão de pagamento pela Contratante; 
9.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
9.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
10.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis;  
10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
10.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;  
10.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos;  
10.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada.  
10.1.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;  
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;  
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a Utilização 
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em Relação à função 
específica para a qual o trabalhador foi contratado;   
d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 
10.1.8. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
10.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS – PI 

CNPJ: 06.554.778/0001-29 

 

Rua Floriano Peixoto nº270, centro, CEP: 64.380-0 00, Email: prefeiturabeneditinos@gmail.com,  

Telefone: (86) 3269-1482 – Beneditinos-PI 

10.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 
de fornecer os materiais e equipamentos necessários, na qualidade e quantidade especificadas no 
Termo de Referência e em sua proposta;  
10.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados;  
10.2.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;  
10.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 
valor correspondente aos danos sofridos;  
10.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor;  
10.2.6. Substituir, no prazo de 48 horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo 
substituto ao Fiscal do Contrato;  
10.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante;  
10.2.8. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 
depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte 
da Contratante;  
10.2.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  
10.2.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Administração; 
10.2.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  
10.2.12. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-
la na execução do contrato;  
10.2.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;  
10.2.14. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do  
Cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e do 
pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da Contratante;  
10.2.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
10.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
10.2.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
10.2.18. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de 
prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006;  
10.2.19. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da 
LC 123, de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 
contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSICOES FINAIS 
11.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do 
acordo entre elas celebrado; 
11.2. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, nos termos do artigo 61, 
Parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO 
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12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Beneditinos-PI, para conhecimento das questões relacionadas 
com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos. 
 
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes 
assinam o presente instrumento, em3 (três) vias de igual teor e um só efeito, perante 02 (duas) 
testemunhas maiores, capazes, sui júris, que também o subscrevem. 
 

Beneditinos-PI, ___ de _______ de 2019. 
 
 

_____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS 
Contratante 
 
 
_____________________________________ 
EMPRESA CONTRATADA 
Contratada 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________________________ 
CPF: 
 
_______________________________________ 
CPF: 


